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7.3)  Meio Socioeconômico 
 

7.3.1)  Dinâmica Demográfica 
 

⇒ Metodologia 
 
A fonte básica de informações deste relatório é o Censo Demográfico do IBGE, em sua edição 
de 2010. Mais especificamente, a fonte utilizada é o arquivo de microdados do universo do 
Censo, que contém variáveis demográficas (como sexo, idade, densidade domiciliar, situação 
domiciliar, etc.) e tem como unidade de análise os setores censitários (que compõem a AII, 
AID e ADA). A referência técnica desta fonte de dados encontra-se em IBGE (2011). 
 
Já a fonte de informações sobre os setores censitários que compõem a AII, AID e ADA é o 
IPPUC/PMC, que também disponibiliza a medida territorial de cada uma dessas áreas. A 
referência técnica desta fonte de dados pode ser encontrada em PMC-IPPUC (2011), bem 
como em FIPE/PMC-SMA (2011). 
 
Finalmente, os conceitos de razão de sexo, razão de dependência e índice de envelhecimento, 
calculados com as informações do Censo Demográfico, serão explicitados em notas de rodapé 
ao longo deste relatório. Entretanto, de forma sinóptica, suas fórmulas de cálculo são as 
seguintes: 

 
Razão de sexo = (População masculina / População feminina) * 100 

 
Razão de dependência de crianças e jovens = (População de 0-15 anos / População de 16-59 anos) * 100 

 
Razão de dependência de idosos = (População de 60 anos ou mais / População de 16-59 anos) * 100 

 
Razão de dependência total = ((População 0-15 anos + População 60 anos ou mais) / Popul. 16-59 anos) * 100 

 
Note-se que a escolha dos limites etários para o cálculo dessas razões procurou respeitar a 
atual normatividade brasileira, especialmente aquela referente às áreas de mercado de 
trabalho e previdência social. 
 
Por um lado, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 7º, inciso XXXIII, a 
proibição de qualquer espécie de trabalho a pessoas com menos de 16 anos de idade (exceto 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade). Como o trabalho na condição de 
aprendiz é realmente uma exceção no mercado laboral brasileiro, considera-se o limite inicial 
de 16 anos de idade para a definição do grupo em idade ativa. 
 
Por outro lado, a mesma Constituição estabelece em seu artigo 201, parágrafo 7º, inciso II, a 
possibilidade de aposentadoria por idade para as mulheres a partir dos 60 anos de idade. 
Como as mulheres vêm aumentando sua taxa de participação no mercado de trabalho de 
trabalho brasileiro, considera-se o limite final de 59 anos de idade para a definição do grupo 
em idade ativa. 
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Figura 7.3.1-1 – Localização e composição da AII, AID e ADA 
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� Caracterização da AII 
 

A Área de Influência Indireta - AII corresponde à área do município de Curitiba. E, segundo os 
dados do Censo Demográfico, nela residem 1.751.907 pessoas, distribuídas por 635.631 
domicílios de diversas espécies (particulares e coletivos, particulares permanentes e 
improvisados e assim por diante) (Figura 7.3.1-2). 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-2 – Pessoas residentes e domicílios da AII, AID e ADA (em números 
absolutos) 

                                                 
Na documentação que acompanha a divulgação dos dados do Censo Demográfico de 2010, o 
IBGE conceitua o que é domicílio, bem como descreve os diversos tipos de domicílio. A fim de 
facilitar a compreensão das informações aqui apresentadas, transcreve-se essa conceituação, 
nos seguintes termos: 
 
A. Domicílio 
 

É o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou 
mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. Os critérios essenciais para definir a 
existência de mais de um domicílio em uma mesma propriedade ou terreno são os de separação e 
independência, que devem ser atendidos simultaneamente. 
 
Entende-se por separação quando o local de habitação for limitado por paredes, muros ou 
cercas e coberto por um teto, permitindo a uma ou mais pessoas, que nele habitam, isolar-se 
das demais, com a finalidade de dormir, preparar e/ou consumir seus alimentos e proteger-se do 
meio ambiente, arcando, total ou parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. 
 
Por independência, entendem-se quando o local de habitação tem acesso direto, permitindo a 
seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras 
pessoas. 
 
B. Domicílio particular 
 

É a moradia onde o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de 
dependência doméstica ou por normas de convivência. 
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B.1. Domicílio particular permanente 
 

É o domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de 
referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. 
 
B.2. Domicílio particular improvisado 
 

É aquele localizado em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à 
moradia (por exemplo, dentro de um bar), como também os locais inadequados para habitação e 
que, na data de referência, estavam ocupados por moradores. 
 
C. Domicílio coletivo 
 

É uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se 
encontravam, moradoras ou não, na data de referência do Censo Demográfico, era restrita a 
normas de subordinação administrativa. 
 
Classifica-se em duas espécies: Domicílio Coletivo com Morador e Domicílio Coletivo sem 
Morador. São tipos de domicílio coletivo: asilos, orfanatos, conventos e similares; hotéis, 
motéis, campings, pensões e similares; alojamento de trabalhadores ou estudantes, república 
de estudantes (instituição); penitenciária, presídio ou casa de detenção; e outros (quartéis, 
postos militares, hospitais e clínicas com internação) etc. 
 
Outro esclarecimento metodológico dos dados do Censo Demográfico de 2010 importante de 
ser tratado neste estudo é sobre a situação do domicílio e sua classificação. 
 
Segundo a localização do domicílio, a situação é urbana ou rural, conforme definida por lei 
municipal em vigor em 1° de agosto de 2000. Em situação urbana consideram-se as áreas 
urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) 
ou às áreas urbanas isoladas. (IBGE, 2011: 7). 
 

• Área urbanizada de cidade ou vila é a área legalmente definida como urbana 
caracterizada por construções, arruamentos, e intensa ocupação humana; as áreas 
afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, e aquelas, 
reservadas à expansão urbana. (IBGE, 2011:8) 

 
• Área não-urbanizada de cidade ou vila é a área legalmente definida como urbana 

caracterizada por ocupação predominantemente de caráter rural. (IBGE, 2011:8) 
 

• Área urbana isolada é a área definida por lei e separada da sede distrital (ou municipal) 
por área rural ou por um outro limite legal. (IBGE, 2011:8) 

 
Analisando essa variável do IBGE para o conjunto da AII, identifica-se que todos os moradores 
se encontram em situação urbana, porém 97,9% dos moradores estão em áreas plenamente 
urbanizadas (1.715.049 pessoas), ao passo que somente 2,1% estão em áreas consideradas 
não urbanizadas (36.858), conforme demonstra a Figura 7.3.1-3.  
 
Dessa forma, essa concentração de residentes em áreas urbanizadas é correlacionada com a 
própria distribuição de seus domicílios em áreas com infraestrutura urbana instalada e, 
portanto, já afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano. Na AII, 
98,2% dos domicílios situam-se em áreas urbanizadas (623.885 unidades), enquanto apenas 
1,8% situam-se em área não urbanizadas (11.746). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-3 – Pessoas residentes segundo a urbanização da área de residência na AII 
(em %) 

 
Das pessoas que moram na AII, 99,6% estão em domicílios particulares, enquanto apenas 
0,4% estão em domicílios coletivos. Em números absolutos, esses percentuais correspondem 
a 1.744.803 pessoas e a 7.100 pessoas, respectivamente (Figura 7.3.1-4). 
 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-4 – Pessoas residentes segundo o tipo de domicílio (particular ou coletivo) 
na AII (em %) 

 

No que diz respeito aos domicílios particulares, praticamente a totalidade das pessoas habitam 
domicílios particulares permanentes (1.751.206 correspondentes a 99,96% do total de 
domicílios), enquanto apenas 701 pessoas vivem em domicílios particulares improvisados 
(0,04%), conforme aponta a Figura 7.3.1-5. 
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      Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-5 - Pessoas residentes segundo o tipo de domicílio (particular permanente 
ou particular improvisado) na AII (em %) 

                                           

Como é evidente, tal distribuição das pessoas por tipos de domicílios guarda relação com a 
distribuição dos domicílios por seus vários tipos. Na AII, 99,8% dos domicílios com moradores 
são particulares (634.538 unidades que correspondem a 90,8% do total), ao passo que 
somente 0,2% são coletivos (1.093).  
 
Focando nos domicílios particulares, eles são majoritariamente domicílios particulares 
permanentes (99,95% ou 635.318 unidades), sendo poucos os domicílios particulares 
improvisados (0,05% ou 313). 
 
Observa-se que há na AII um conjunto de domicílios sem moradores. São 11.428 domicílios 
particulares permanentes de uso apenas ocasional, 46.895 domicílios particulares 
permanentes vagos, bem como 439 domicílios coletivos sem moradores. Ao todo, esses 
domicílios sem moradores somam 58.762 unidades – ou 9,2% do total de domicílios existentes 
na AII, uma porcentagem significativa, ilustrada pela Figura 7.3.1-6. 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-6 – Domicílios segundo o tipo de ocupação (ocupados e desocupados) na 
AII (em %) 

 
Em relação às pessoas que habitam a AII, 835.115 são do sexo masculino (47,7%) e 916.792 
do sexo feminino (52,3%). A razão de sexo1 calculada equivale então a 91,1%, ilustrando um 
desequilíbrio entre ambos os grupos, em favor das mulheres (Figura 7.3.1-7). 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-7 – Pessoas residentes segundo o sexo na AII (em %) 
 
Entre as pessoas moradoras da AII, há 377.815 crianças e jovens até 15 anos de idade 
(21,6% do total), 1.176.006 jovens e adultos entre 16 e 59 anos de idade (67,1%), bem como 
198.086 idosos com 60 anos ou mais (11,3%). A razão de dependência calculada para 
crianças e jovens é de 32,1%, a razão de dependência para idosos2 é de 16,8%, ao passo que 

                                                           
1
 A razão de sexo pode ser definida como o número de homens para cada 100 mulheres, em certa área 

territorial e em determinado momento. Ou seja, essa razão é calculada como: (População Masculina / 
População Feminina) * 100. 
2
 A razão de dependência de crianças e jovens corresponde à razão: (População de 0-15 anos / 

População de 16-59 anos) * 100. Já a razão de dependência de idosos corresponde à razão: 
(População de 60 anos ou mais / População de 16-59 anos) * 100. Por fim, a razão de dependência total 
corresponde à razão: ((População de 0-15 anos + População de 60 anos ou mais) / População de 16-59 
anos) * 100. 



                                                                                                              
 

 

CAP. IV - 8 

a razão de dependência total é de 48,9% (Figuras 7.3.1-8, 7.3.1-9 e 7.3.1-10, assim como 
Tabela 7.3.1-1). 
 
De acordo com esses dados percebe-se na AII maior importância relativa do componente de 
jovens e adultos, com a maior parcela da população nessa faixa etária, seguido pelo 
infantil/juvenil e idoso, que é o segmento etário com o menor percentual sobre a população 
total.  
 

 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-8 – Pessoas residentes segundo a faixa etária na AII (em Nº) 
 
 

Tabela 7. 3.1-1 
 Pessoas residentes segundo a faixa etária na AII (em Nº) 

Faixa Mulheres Homens 

0 a 4 anos 53.277 54.642 

5 a 9 anos 54.785 57.263 

10 a 14 anos 63.843 66.150 

15 a 19 anos 69.461 70.051 

20 a 24 anos 79.897 78.657 

25 a 29 anos 84.484 81.266 

30 a 34 anos 79.990 75.240 

35 a 39 anos 71.894 66.109 
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Faixa Mulheres Homens 

40 a 44 anos 68.688 61.693 

45 a 49 anos 66.648 56.039 

50 a 54 anos 58.683 48.048 

55 a 59 anos 47.962 39.047 

60 a 64 anos 36.826 28.967 

65 a 69 anos 26.345 19.615 

70 a 74 anos 20.329 14.125 

75 a 79 anos 15.272 9.364 

80 a 84 anos 10.546 5.594 

85 a 89 anos 5.288 2.404 

90 a 94 anos 1.942 630 

95 a 99 anos 536 167 

100 ou + anos 97 43 

Total 916.793 835.114 

Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 
 
 

 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-9  
Pessoas residentes segundo a faixa etária na AII (em %) 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-10 - Razões de dependência na AII, AID e ADA (em %) 
 
Confirmando a análise da razão de dependência, o índice de envelhecimento na AII é mais 
baixo que o encontrado na ADA e na AID. Ou seja, a população que reside na área da AII é 
um pouco mais rejuvenescida do que a que habita especificamente as áreas da ADA e da AID, 
conforme a Figura 7.3.1-11.  

 

 

  
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-11 – Índices de envelhecimento na AII, AID e ADA (em %) 
 

 
Quanto à densidade populacional por unidade de território, no conjunto da AII, há em média 
40,3 pessoas morando em cada hectare. Como pode ser verificado em PMC-IPPUC (2011), 
essa densidade oscila bastante segundo a área específica da AII: se é uma área mais central 
ou mais periférica, o número de pessoas por hectare aumenta ou diminui muito (Figura 7.3.1-
12). 
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Fonte: IPPUC e Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-12 – Densidade populacional por área territorial na AII e ADA (em nº 
pessoas residentes por hectare) 

 

Já quanto à densidade populacional por unidade domiciliar, na AII como um todo, há em média 
2,8 residentes por unidade. Mas, levando-se em consideração apenas os domicílios 
efetivamente ocupados, alcança-se o número médio de 3,0 moradores por unidade (Figura 
7.3.1-13). 
 
Considerando que a densidade populacional calculada em cima dos domicílios ocupados é a 
mais próxima da realidade demográfica, o arranjo familiar modal na AII é provavelmente o de 
um casal acompanhado de um filho (ou dependente). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-13 – Densidade populacional por unidade domiciliar na AII, AID e ADA (em 
nº pessoas residentes por unidade domiciliar) 

 
� Caracterização da AID 

 
Segundo os dados do Censo Demográfico, no território da AID residem 185.720 pessoas – ou 
10,6% do total de 1.751.907 habitantes da AII. Esses moradores da AID distribuem-se por 
66.221 domicílios de distintas espécies (particulares e coletivos, particulares permanentes e 
improvisados etc.) – o que significa 10,4% dos 635.631 domicílios da AII (Figura 7.3.1-14). 
 

 
Figura 7.3.1-14 – Pessoas residentes e domicílios da AID e da AII (em nº) 

Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

 
 
Na AID, nas áreas plenamente urbanizadas são moram 182.974 pessoas (98,5% do total da 
área). Por outro lado, as áreas ainda não urbanizadas são o local de moradia de somente 
2.746 indivíduos (1,5%) (Figura 7.3.1-15). 
 
Com relação à situação dos domicílios, há 65.356 domicílios em áreas totalmente urbanizadas 
(98,7% do total da AID), contra apenas 865 domicílios em áreas sem plena urbanização 
(1,3%). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-15 – Pessoas residentes segundo a urbanização da área de residência na 
AID (em %) 

 
Na AID, os domicílios particulares representam a residência de 184.694 pessoas (99,4% do 
total de habitantes dessa área), enquanto os domicílios coletivos consistem em moradia para 
outras 1.026 pessoas (0,6%) (Figura 7.3.1-16). 
 
Especificamente quanto aos domicílios particulares, os de natureza permanente servem de 
moradia para 184.587 pessoas (99,9% do total de moradores dos domicílios particulares na 
AID), ao passo que os improvisados são a moradia de somente 107 pessoas (0,1%) (Figura 
7.3.1-17). 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-16 – Pessoas residentes segundo o tipo de domicílio (particular ou coletivo) 
na AID (em %) 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-17 – Pessoas residentes segundo o tipo de domicílio (particular permanente 
ou particular improvisado) na AID (em %) 

 
A distribuição dos residentes por espécies de domicílios é semelhante à própria distribuição 
dos domicílios por seus diversos tipos. Nada menos que 60.452 domicílios ocupados são 
particulares (99,9% do total de domicílios com residentes), ao passo que apenas 66 são 
coletivos (0,1%). 
 
Com relação aos domicílios particulares, especificamente, quase todos são particulares 
permanentes (60.402 ou 99,9% do total de domicílios particulares), sendo poucos os 
improvisados (50 ou 0,1%). 
 
Entre os domicílios da AID, há um conjunto que não se encontra ocupado. Este conjunto é 
integrado por 896 domicílios particulares permanentes de uso apenas ocasional, 4.771 
domicílios particulares permanentes vagos, bem como 36 domicílios coletivos sem moradores. 
Ou seja, nessa área, há 5.703 domicílios desocupados, o que consiste em 8,6% do total de 
domicílios da AID (Figura 7.3.1-18). 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 
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Figura 7.3.1-18 – Domicílios segundo o tipo de ocupação (ocupados e desocupados) na 
AID (em %) 

 
A razão de sexo na AID corresponde a 91,3%, evidenciando uma desproporção entre homens 
e mulheres, que se inclina em favor destas. São 88.600 homens (47,7%) e 97.120 mulheres 
(52,3%) residindo nessa área (Figura 7.3.1-19). 

 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-19 – Pessoas residentes segundo o sexo na AID (em %) 
 
Por sua vez, a razão de dependência total na AID equivale a 48,9%, sendo que ela pode ser 
decomposta na razão de dependência de crianças e jovens (30,0%) e também na de idosos 
(18,9%) (Figuras 7.3.1-20, 21 e 22, assim como Tabela 7.3.1-2). 
 
No território da AID são 37.411 crianças e jovens até 15 anos de idade (20,1% do total de 
habitantes), 124.701 jovens e adultos entre 16 e 59 anos de idade (67,1%), além de 23.608 
idosos com 60 anos ou mais (12,7%). Sendo assim, destaca-se na AID uma maior importância 
do componente de jovens e adultos e uma menor relevância do componente idoso. 
 
Paralelamente, contrastando a AID com a AII, verificam-se semelhanças, pois ambas possuem 
maior efetivo populacional dentro da faixa etária de 16 a 59 anos (ambas com o mesmo 
percentual da população nessa faixa etária, 67,1%) e, portanto, a maioria da população está 
dentro da faixa etária em idade ativa. 
 
Seja como for, é importante perceber que, tanto na AID quanto na AII, o indicador total de 
dependência é o mesmo: 48,9%. 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-20 – Pessoas residentes segundo a faixa etária na AID (em Nº absolutos) 
 

Tabela 7.3.1-2  
Pessoas residentes segundo a faixa etária na AID (em Nº absolutos) 

Faixa Mulheres Homens 

0 a 4 anos 5.291 5.309 

5 a 9 anos 5.352 5.629 

10 a 14 anos 6.441 6.591 

15 a 19 anos 7.064 7.036 

20 a 24 anos 7.933 8.278 

25 a 29 anos 8.711 8.334 

30 a 34 anos 8.396 7.745 

35 a 39 anos 7.609 7.087 

40 a 44 anos 7.368 6.804 

45 a 49 anos 7.377 6.281 

50 a 54 anos 6.443 5.303 

55 a 59 anos 5.309 4.421 

60 a 64 anos 4.225 3.384 

65 a 69 anos 3.135 2.296 

70 a 74 anos 2.408 1.791 

75 a 79 anos 1.942 1.226 

80 a 84 anos 1.217 683 

85 a 89 anos 627 296 

90 a 94 anos 205 76 



                                                                                                              
 

 

CAP. IV - 17 

95 a 99 anos 61 26 

100 ou + anos 6 4 

Total 97.120 88.600 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-21 – Pessoas residentes segundo a faixa etária na AID (em %) 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-22 – Razões de dependência na ADA, na AID e na AII (em %) 
 
Ainda dentro da análise por faixa etária, o índice de envelhecimento da população residente na 
AID equivale a 63,1%. Isso confirma o que foi exposto no estudo da razão de dependência: em 
termos populacionais, a AID é uma área bem mais envelhecida que a AII (Figura 7.3.1-23). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-23 – Índices de envelhecimento na ADA, na AII e AID (em %) 
 
Por fim, a densidade populacional por unidade domiciliar na AID corresponde em média de 2,8 
moradores por unidade, quando se leva em conta o número total de domicílios. Já quando se 
considera apenas os domicílios efetivamente ocupados (o que provavelmente equivale à 
situação mais próxima da realidade demográfica), esse índice sobe para 3,1 (Figura 7.3.1-24). 
 
Nota-se que a densidade por domicílio na AID é bastante semelhante à encontrada na AII 
(como diferença, há apenas uma densidade ligeiramente maior que a da AII, quando se leva 
em conta os domicílios ocupados). Dessa maneira, tal como nas demais áreas, o arranjo 
familiar modal na AID é, provavelmente, o de um casal acompanhado de um filho (ou 
dependente). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-24 – Densidade populacional por unidade domiciliar na ADA, na AID e na AII 
(em números absolutos) 

 
• Caracterização da ADA 

 
No território da ADA, de acordo com as informações do Censo Demográfico de 2010, residem 
82.000 pessoas, montante que corresponde a 4,7% do total de 1.751.907 habitantes da AII 
(município de Curitiba). 
 
Os moradores da ADA distribuem-se por 29.236 domicílios de naturezas diversas (que serão 
detalhadas a frente), quantidade que se equipara a 4,6% do total de 635.631 domicílios 
existentes na AII (Figura 7.3.1-25). 
 

 
                                                Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 
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Figura 7.3.1-25 – Pessoas residentes e domicílios da ADA e da AII (em nº) 
 
Os dados mostram que, no âmbito da ADA, 97,7% dos residentes se encontram em áreas já 
plenamente urbanizadas (80.114 pessoas), ao passo que somente 2,3% estão em áreas ainda 
não urbanizadas (1.886) (Figura 7.3.1-26). 
 
Essa distribuição das pessoas por áreas de urbanização é correlacionada com a distribuição 
dos domicílios pelas mesmas áreas. Na ADA como um todo, 98,0% dos domicílios localizam-
se em áreas já urbanizadas, enquanto apenas 2,0% situam-se em área não urbanizadas. 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-26 – Pessoas residentes segundo a urbanização da área de residência na 
ADA (em %) 

                                                    
Na ADA, 99,3% das pessoas habitam domicílios particulares, ao passo que somente 0,7% 
vivem em domicílios coletivos. Em termos absolutos, esses percentuais correspondem a 
81.426 pessoas e a 574 pessoas, respectivamente (Figura 7.3.1-27). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-27– Pessoas residentes segundo o tipo de domicílio (particular ou coletivo) 
na ADA (em %) 

 
 

Detalhando as informações dos domicílios particulares, verifica-se que a quase totalidade das 
81.426 pessoas habitam domicílios particulares permanentes (99,9%), enquanto apenas 81 
pessoas vivem em domicílios particulares improvisados (0,1%) (Figura 7.3.1-28). 
 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-28 – Pessoas residentes segundo o tipo de domicílio (particular permanente 
ou particular improvisado) na ADA (em %) 

 
Essa distribuição das pessoas por tipos de domicílios guarda relação com a própria 
distribuição dos domicílios por seus vários tipos. Os dados mostram que, na ADA, 99,9% dos 
domicílios ocupados (com residentes) são particulares, enquanto apenas 0,1% são coletivos. 
Em números absolutos, isso corresponde a 26.619 e a 38 domicílios, respectivamente. 
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Especificando os dados dos domicílios particulares, praticamente a totalidade deles são 
domicílios particulares permanentes (99,9%), sendo que somente 30 são domicílios 
particulares improvisados (0,1%). 
 
Mencione-se que, na área da ADA, há uma série de domicílios não ocupados. São 269 
domicílios particulares permanentes de uso apenas ocasional, 2.169 domicílios particulares 
permanentes vagos, bem como 19 domicílios coletivos sem moradores. Somados, esses 
domicílios não ocupados chegam a 2.457 unidades, que representam 8,4% do total de 
domicílios existentes na ADA, um percentual não desprezível (Figura 7.3.1-29). 
 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-29 – Domicílios segundo o tipo de ocupação (ocupados e desocupados) na 
ADA (em %) 

 
Em meio às 82.000 pessoas que residem na ADA, 39.134 são do sexo masculino (47,7% do 
total) e 42.866 do sexo feminino (52,3%). Dessa maneira, a razão de sexo na ADA equivale a 
91,3%, ilustrando certo descompasso entre ambos os grupos, em desfavor dos homens e em 
favor das mulheres (Figura 7.3.1-30). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-30 – Pessoas residentes segundo o sexo na ADA (em %) 
 
Paralelamente, ao analisar a população residente na ADA pela perspectiva etária, verifica-se 
que há 16.231 crianças e jovens até 15 anos de idade (20% da população total da ADA), 
55.087 jovens e adultos entre 16 e 59 anos de idade (67% da população total da ADA), bem 
como 10.682 idosos com 60 anos ou mais (13% da população total da ADA). Dessa forma, a 
razão de dependência de crianças e jovens é de 29,5%, a razão de dependência de idosos é 
de 19,4%, além de que a razão de dependência total é de 48,9% (Figuras 7.3.1-31, 7.3.1-32 e 
7.3.1- 33, assim como Tabela 7.3.1-3). 
 
Sendo assim, observa-se na ADA maior efetivo populacional formado por jovens e adultos na 
faixa etária de 16 a 59 anos, o qual representa 61% da população total da ADA, mesmo 
percentual identificado na AII e AID. Com isso, na ADA também há significativo contingente 
populacional em idade ativa, que poderá ser contratada para trabalhar nas obras da operação 
urbana na fase de implantação ou mesmo usufruir dos empregos futuros que devem ser 
gerados indiretamente pela Operação Urbana já na fase de operação. 
 
Em determinada área e em determinado momento, a razão de dependência indica em que 
medida a população de crianças, jovens e/ou idosos depende da população em idade ativa, 
que é aquela capaz (ao menos em tese) de se incorporar ao mercado de trabalho e obter 
rendimentos. Além disso, a razão de dependência aponta para a disponibilidade relativa de 
força de trabalho, bem como para a demanda por serviços sociais (como os de educação 
regular e profissionalizante), em uma área específica e em um momento específico. 
 
Ao estudar a razão de dependência, confrontando-a com outros indicadores, como o de oferta 
de oportunidades de trabalho e o de oferta de serviços sociais, por exemplo, é possível realizar 
inferências sobre o grau de migração pendular esperado, sobre a necessidade de serviços de 
educação, de saúde, de assistência, de previdência etc., bem como sobre o grau de 
adensamento populacional passível de ser efetuado em determinada área e em determinado 
momento. 
 



                                                                                                              
 

 

CAP. IV - 24 

No que se refere especificamente a esse último ponto, a razão de dependência encontrada na 
ADA parece indicar que há possibilidades para o aumento do grau de adensamento nesta 
região3, na medida em que tal adensamento, seja ele de natureza empresarial ou residencial, 
pode atrair principalmente os grupos em idade ativa (entre 16 e 59 anos de idade) – o que, 
caso venha realmente a ocorrer, resultará em uma redução da razão de dependência total na 
ADA. 

 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-31 – Pessoas residentes segundo a faixa etária na ADA (em n° absolutos) 
 

Tabela 7.3.1-3  
Pessoas residentes segundo a faixa etária na ADA (em números absolutos) 

Faixa Mulheres Homens 

0 a 4 anos 2.302 2.304 

5 a 9 anos 2.319 2.449 

10 a 14 anos 2.756 2.862 

15 a 19 anos 3.105 3.144 

20 a 24 anos 3.446 3.548 

25 a 29 anos 3.794 3.624 

                                                           
3 Em boa medida, essa afirmação corrobora a assertiva que consta em FIPE/PMC-SMA (2011). 
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Faixa Mulheres Homens 

30 a 34 anos 3.735 3.400 

35 a 39 anos 3.352 3.132 

40 a 44 anos 3.247 2.989 

45 a 49 anos 3.258 2.847 

50 a 54 anos 2.932 2.372 

55 a 59 anos 2.412 1.989 

60 a 64 anos 1.875 1.560 

65 a 69 anos 1.420 1.031 

70 a 74 anos 1.088 810 

75 a 79 anos 864 555 

80 a 84 anos 553 320 

85 a 89 anos 278 152 

90 a 94 anos 101 34 

95 a 99 anos 27 11 

100 ou + anos 2 2 

Total 42.866 39.134 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-32 - Pessoas residentes segundo a faixa etária na ADA (em %) 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-33 – Razões de dependência na ADA e na AII (em %) 
 

 
Ainda ao analisar a população residente pela perspectiva etária, verifica-se também que o 
índice de envelhecimento na ADA é 65,8%4, ao passo que o índice encontrado na AII é mais 
baixo: 52,4%. Ou seja, confirmando o que foi examinado na análise da razão de dependência, 
a população que reside na ADA é um pouco mais envelhecida do que a que habita a AII 
(Figura 7.3.1-34). 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-34 – Índices de envelhecimento na ADA e na AII (em %) 
 
No que diz respeito à densidade populacional por unidade de território, no conjunto da ADA, 
constata-se que há 39,4 pessoas residindo em cada hectare. Como pode ser examinado em 
PMC-IPPUC (2011), essa densidade corresponde a uma fração daquela encontrada em 
regiões mais centrais da AII, onde há mais habitantes por hectare. E, em alguma medida, isso 

                                                           
4
 O índice de envelhecimento corresponde à razão: (População de 60 anos ou mais / População de 0-15 

anos) * 100. 
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pode ser encarado como mais um indício de que há espaço para o aumento do grau de 
adensamento na ADA, inclusive para o adensamento de natureza residencial5 (Figura 7.3.1-
35). 
 

 
Fonte: IPPUC e Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-35 – Densidade populacional por área territorial na ADA (em nº pessoas residentes 
por hectare) 

 
No que concerne à densidade populacional por unidade domiciliar, na ADA como um todo, há 
em média 2,8 residentes por unidade. Por sua vez, quando se leva em conta apenas os 
domicílios efetivamente ocupados, alcança-se o número médio de 3,1 moradores por unidade 
(Figura 7.3.1-36). 
 
Assumindo que o indicador de densidade populacional calculado com base nos domicílios 
efetivamente ocupados é o mais próximo da realidade demográfica, constata-se que o arranjo 
familiar modal (mais comum) na ADA é, com grande probabilidade, o representado por um 
casal acompanhado de um filho (ou dependente). E este arranjo não parece impor uma 
sobrecarga populacional (em termos de número de moradores) sobre os domicílios existentes 
na ADA. 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-36 – Densidade populacional por unidade domiciliar na ADA e na AII (em nº 
pessoas residentes por unidade domiciliar) 

 
 

                                                           
5 Essa afirmação corrobora a assertiva apresentada em FIPE/PMC-SMA (2011). 
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� Caracterização da população residente em domicílios improvisados na ADA 
 
A análise a seguir concentra-se particularmente na população da ADA que reside em 
domicílios particulares improvisados, tal como levantada pelo Censo Demográfico6. 
 
Recordando, de acordo com a própria definição do IBGE, esses domicílios correspondem a 
“uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia (por exemplo, 
dentro de um bar), como também os locais inadequados para habitação e que, na data de 
referência, estavam ocupados por moradores”. 
 
Dada tal definição, os domicílios particulares improvisados são uma proxy de moradias de 
natureza precária. E, dentro dos limites da ADA, há apenas 30 domicílios nesta situação (0,1% 
do total de domicílios particulares ocupados da ADA), somando 81 pessoas residentes (0,1% 
do total de residentes da ADA) (Figura 7.3.1-37). 

 
 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-37 – Domicílios particulares improvisados e pessoas residentes em 
domicílios particulares improvisados na ADA (em nº) 

 
Dos 30 domicílios particulares improvisados, a ampla maioria (95,3%) situa-se em áreas já 
plenamente urbanizadas, servindo como moradia da maior parte das pessoas (92,3%) (Figura 
7.3.1-38). 
 

                                                           
6 Perceba-se que, no que se refere a domicílios particulares improvisados, no Censo Demográfico 2010, 
o IBGE só levanta informações dos domicílios ocupados. 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.1-38 – Domicílios particulares improvisados em áreas urbanizadas da ADA e 
pessoas residentes em domicílios particulares improvisados em áreas urbanizadas da 

ADA (em %) 
 
A razão de sexo nos domicílios particulares improvisados equivale a 160,0% – o que indica um 
forte descompasso entre os dois sexos, em favor dos homens e em desfavor das mulheres. 
Ou seja, a população residente nessa espécie de domicílio da ADA é majoritariamente 
masculina. 
 
Com os dados disponibilizados pelo Censo Demográfico, não é possível realizar o cálculo das 
razões de dependência, nem dos índices de envelhecimento da população residente nesse 
tipo de domicílio. Entretanto, é possível calcular os índices de densidade populacional. 
 
E, nos domicílios particulares improvisados, a densidade média corresponde a 2,7 pessoas por 
unidade de residência. Este indicador encontra-se abaixo do registrado na ADA como um 
conjunto (3,1 pessoas, como já examinado antes) (Figura 7.3.1-39). 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 
Figura 7.3.1-39 – Densidade populacional por unidade domiciliar nos domicílios 

particulares improvisados na ADA (em nº pessoas residentes por unidade domiciliar) 
 

 
Juntamente com a razão de sexo, o indicador de densidade mostra que, em termos de arranjo 
familiar modal, a população residente em domicílios particulares improvisados conta com um 
perfil específico, distinto do observado no restante da ADA (onde tal perfil é representado por 
um casal, acompanhado de um filho ou um dependente). 
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7.3.2 Sub-Habitações / Áreas de Ocupação Irregular 
 
 
7.3.2.1 Metodologia 

 
Este item contém análises de perfis de áreas de ocupação irregular, que podem servir de 
subsídios para o planejamento da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).  
 
Segundo as referências técnicas utilizadas, as áreas de ocupação irregular equivalem à 
implantação de assentamentos espontâneos ou de loteamentos clandestinos. 
 
Esse tipo de ocupação que ocorre de forma desordenada, fora de quaisquer parâmetros 
definidos pelo poder público, tem implicações negativas – seja para a população diretamente 
envolvida, seja para a de Curitiba como um todo. 
 
Essas implicações consistem, por exemplo, em poluição dos recursos hídricos, em 
degradação do solo e do subsolo, em devastação da cobertura vegetal, em poluição do ar 
atmosférico e assim por diante. 
 
As análises de perfis de áreas de ocupação irregular referem-se à Área Diretamente Afetada 
pela OUC-LV (ADA), à Área de Influência Direta (AID) e à Área de Influência Indireta (AII – que 
é o município de Curitiba como um todo). 
 

As fontes de informações utilizadas neste relatório são de duas instituições distintas. Uma é o 
IBGE, que disponibilizou o Censo Demográfico de 2010, cujos dados do universo são 
utilizados na caracterização geral da ADA e da AII. Outra instituição é o IPPUC/PMC, cujas 
informações são usadas na descrição da ocupação irregular na ADA e na AII. 
 
Sempre que possível, de modo a facilitar a compreensão das análises, os dados são 
apresentados por meio de recursos visuais (como figuras e gráficos, além de organizados em 
tabelas). 
 

No que se refere à ADA, sua área é uma fração da área total dos 160 setores censitários que a 
constituem, de acordo com as informações fornecidas pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC/PMC) 7. Dessa maneira, as informações da ADA que 
concernem ao perfil demográfico de sua população são as pertencentes a essa fração 
específica dos 160 setores8. 
 
7.3.2.2  Caracterização da AII e da ADA 
 
De acordo com os dados de IBGE (2011), a ADA é local de residência de 82.000 pessoas, 
número que representa 4,7% do total de 1.751.907 habitantes da AII. Os residentes da ADA 
distribuem-se por 29.236 domicílios, montante equiparado a 4,6% do total de 635.631 
domicílios existentes na AII (Figura 7.3.2.2 - 1). A densidade populacional por território na 
ADA é de 39,4 habitantes/hectare, ao passo que a densidade por unidade ocupada é de 3,1 
pessoas/domicílio. Para fins de comparação, na AII, esses coeficientes correspondem a 40,3 e 
a 3,0 pessoas, respectivamente (Figura 7.3.2.2 – 2 e 7.3.2.2 - 3). 

                                                           
7 Segundo o IPPUC/PMC, a área territorial da ADA corresponde a 2.082,05 hectares. 
8 De acordo com IBGE (2011), “o setor censitário é a menor unidade territorial, com limites físicos 
identificáveis em campo, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a 
totalidade do Território Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País”. 
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Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.2.2-1 – Pessoas residentes e domicílios na ADA e na AII (em nº) 
 

  
Fonte: IPPUC e Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.2.2 - 2 – Densidade populacional por área territorial na ADA e na AII (em nº pessoas 
residentes por hectare) 
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Fonte: IPPUC e Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Figura 7.3.2.2 - 3 – Densidade populacional por unidade domiciliar na ADA e na AII (em número 
de pessoas residentes por unidade domiciliar) 

 
Segundo FIPE/PMC-IPPUC (2011a), a população da ADA reside majoritariamente em locais já 
plenamente urbanizados (97,7%), em domicílios particulares (99,3%) e, em especial, em 
domicílios particulares permanentes (99,9%). Seu perfil mostra a predominância do sexo 
feminino (razão de sexo igual a 91,3%), bem como de pessoas em idade ativa (67,2% entre 16 
e 59 anos de idade). Ressalte-se, contudo, que a presença de grupos infanto-juvenis e idosos 
não é desprezível (a razão de dependência total chega a 48,9%). 
 
7.3.2.3 Ocupações irregulares na AII 
 
De acordo com IPPUC/COHAB/PMC (2007), nas últimas décadas, a ocupação de parcela do 
território da AII pela população vem ocorrendo de forma desordenada, fora de quaisquer 
parâmetros técnicos e políticos definidos pelo poder público (até mesmo em áreas de proteção 
ambiental – APA – e em áreas de preservação permanente – APP). 
 
Essa ocupação desregrada tem implicações negativas para a população diretamente envolvida 
com a implantação de assentamentos espontâneos ou de loteamentos clandestinos. Mas tem 
implicações negativas também para a população total da AII, pois essa ocupação resulta em 
degradação de variáveis ambientais relevantes. 
 
Problemas de preservação do meio ambiente relacionados à ocupação desordenada podem 
ser vistos na poluição dos recursos hídricos que servem a população residente na AII, na 
degradação do solo e do subsolo existente nessas áreas, na devastação da cobertura vegetal 
dessas áreas, na poluição do ar atmosférico nessas áreas e assim por diante. 
 
Apesar de todos os esforços realizados, as iniciativas do poder público (e das empresas 
concessionárias de serviços públicos) para se antecipar ou mesmo mitigar tais problemas nem 
sempre são bem-sucedidas. E o resultado é o acúmulo de um passivo ambiental que afeta 
toda a população da AII – e não apenas a população envolvida com a implementação de 
assentamentos espontâneos ou de loteamentos clandestinos. 
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Incluindo os assentamentos e os loteamentos, o número de domicílios em áreas de ocupação 
irregular na AII, no ano de 2005, correspondia a 9,8% dos domicílios existentes na AII como 
um todo, no ano de 2010 (Figura 7.3.2.2 – 4 e Figura 7.3.2.2 – 5). A estimativa de 
IPPUC/COHAB/PMC (2007) é que, nesses 62.266 domicílios em ocupações irregulares, 
residiam cerca de 240.000 pessoas no ano de 2005, o que equivalia a 13,7% da população 
total da AII no ano de 2010 (Figura 7.3.2.2 – 6). 

 

 
Fonte: IPPUC/COHAB/PMC 

Figura 7.3.2.2 - 4 – Número de áreas de ocupação irregular na AII – 2005 (em nº) 
 

 
Fonte: IPPUC/COHAB/PMC 

Figura 7.3.2.2 - 5 – Número de domicílios em áreas de ocupação irregular na AII – 2005 (em nº) 
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Fonte: IPPUC/COHAB/PMC 

Figura 7.3.2.2 - 6 – Número de domicílios/habitantes em áreas de ocupação irregular e número de 
domicílios/habitantes na AII – 2005 (em %) 

 
As iniciativas do poder público diante dos problemas gerados pela ocupação desregrada têm 
passado pela urbanização e implantação de equipamentos próximos aos assentamentos e 
loteamentos, bem como têm passado pelo re-assentamento da população que se encontra em 
situação de risco (por conta da proximidade com áreas de inundação/deslizamento de terras, 
com áreas de transmissão de alta tensão elétrica, com áreas de transporte 
rodoviário/ferroviário, etc.). 
 
Grosso modo, o objetivo dessas iniciativas tem sido possibilitar a efetiva integração da 
população com a cidade como um conjunto, de modo a possibilitar avanços na expectativa de 
vida e melhorias nas condições de vida em toda a AII. 
 
Um obstáculo relevante enfrentado pelo poder público na resolução das causas dos problemas 
relacionados à ocupação desordenada é a titularidade das terras. Há a preocupação de 
realizar um movimento de regularização fundiária, que deve acompanhar a dinâmica de 
urbanização e implantação de equipamentos públicos nas imediações das ocupações. 
 
Entretanto, a titularidade das terras varia bastante segundo cada uma das ocupações 
consideradas. Segundo IPPUC/COHAB/PMC (2007), no conjunto da AII, 31,0% das áreas de 
assentamentos e loteamentos irregulares são constituídas por terras de domínio público (de 
órgãos da administração direta ou de entidades da administração indireta). Outras 38,5% são 
constituídas por terras de domínio privado. E outras 30,5% são constituídas parte por terras de 
domínio público e parte por terras de domínio privado (Figura 7.3.2.2 - 7). 
 
Como resultado desses problemas relacionados à titularidade, na AII como um todo, o 
processo de regularização fundiária tem seguido em ritmo relativamente lento, o que tem 
consequências para o processo de urbanização das ocupações e para a superação do passivo 
ambiental acima referido. 
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Fonte: IPPUC/COHAB/PMC 

Figura 7.3.2.2 - 7 – Titularidade das terras em áreas de ocupação irregular na AII – 2005 (em %) 
 

De acordo com IPPUC/COHAB/PMC (2007), o processo de regularização vem beneficiando 
18,5% das áreas em ocupações irregulares na AII e, simultaneamente, 31,2% dos domicílios 
aí existentes (Figura 7.3.2.2-8). 
 
 

 
Fonte: IPPUC/COHAB/PMC 

Figura 7.3.2.2 - 8 – Regularização das terras em áreas de ocupação irregular na AII – 2005 (em %) 
 
O perfil da população que reside em ocupações irregulares na AII é descrito pelo 
IPPUC/COHAB/PMC (2007) da seguinte maneira: 
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i) Metade possui até 25 anos de idade, mostrando que se trata de uma população jovem; 
 

ii) A ampla maioria possui baixa escolarização, já indicando os problemas enfrentados por 
essa população na inserção laboral; 
 

iii) Quase um terço trabalha em condições bastante vulneráveis, sem a proteção 
assegurada pelo assalariamento com carteira assinada; 
 

iv) Mais da metade possui renda familiar de até 3 salários mínimos médios mensais, o que 
guarda relação com as condições vulneráveis de sua inserção laboral. 

 
Finalmente, o perfil das habitações que compõem as ocupações irregulares é apresentado da 
seguinte forma: 
 

i) Mais de um terço das construções são de madeira; 
ii) Menos de um terço delas são de alvenaria; 
iii) Cerca de um sexto delas são de construção mista (madeira e alvenaria); 
iv) Cerca de um sexto delas são construídas com materiais mais precários (lona plástica, 

compensado etc.). 
 
7.3.2.4 Ocupações irregulares na ADA 
 
No que se refere especificamente à ADA, há uma série de áreas de ocupação irregular, que 
são destacadas na cor laranja no Mapa MSE-OUCLV-02 – Mapa de Sub-habitações, 
apresentado a seguir. Como pode ser visto, essas áreas não estão concentradas na região 
norte, centro ou sul da ADA, mas estão distribuídas irregularmente pelas três regiões. 
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De todas essas áreas de ocupação irregular registradas na Figura 7.3.2.4 - 1, há um conjunto 
para o qual se dispõe de informações mais detalhadas. Trata-se de 15 ocupações – duas na 
região central, quatro na região norte e nove na região sul da ADA (Tabela 7.3.2.4 - 1). 
 
As ocupações da região central (Pinheirão e Savana) tiveram início na década de 1980, em 
terras de domínio público e privado. Uma está em processo de regularização e a outra não, 
mas as duas não estão urbanizadas, além de que ambas não se encontram em áreas de risco. 
Ademais, as duas ocupações contam com aproximadamente 985 habitantes, distribuídos por 
256 domicílios, resultando em uma densidade de 3,85 pessoas por unidade domiciliar, número 
que oscila pouco. A densidade por unidade territorial é diferenciada entre ambas as 
ocupações: em termos de pessoas por hectare, uma tem densidade de duas a três vezes 
superior à da outra. 
 
As ocupações da região norte (Atuba, Vera Lúcia, Jóquei Clube e Vila Joanita) têm sua origem 
nas décadas de 1970, 1980 e 1990, com base em terras majoritariamente privadas (ainda que 
haja também uma fração de terras públicas em questão). As quatro ocupações não estão 
regularizadas, mas uma delas está urbanizada, sendo que duas não estão e outra não possui 
informação. Ainda que nenhuma esteja sujeita a risco por conta de ferrovias e equipamentos 
de transmissão de eletricidade, todas estão sujeitas a inundações. As quatro ocupações 
concentram por volta de 1.230 habitantes em 320 domicílios, o que resulta em uma densidade 
de 3,85 pessoas por unidade domiciliar, coeficiente que não varia muito. Já a densidade por 
unidade territorial oscila bastante, entre 80 e 175 pessoas por hectare. 
 
Por fim, as ocupações da região sul (San Marco, Pluma I e III, Vila 55, Paraná I e II, Ipiranga, 
Jardim Europa e São Carlos) tiveram início em um largo período, que vai da década de 1960 à 
de 2000. O mix de terras de domínio público e privado predomina no conjunto das nove 
ocupações, assim como a situação de não-regularização (apenas duas estão em processo de 
regularização e nenhuma delas se encontra já regularizada). Não obstante, sete dessas 
ocupações já contam com urbanização (ainda que três delas contem apenas com urbanização 
parcial). De modo geral, o conjunto de ocupações da região sul não está em áreas de risco – 
somente uma delas está sujeita a inundações. Ademais, esse conjunto conta com cerca de 
2.600 habitantes, distribuídos por 679 domicílios, resultando em uma densidade de 3,83 
pessoas por unidade domiciliar, número que oscila pouco. Já a densidade por unidade 
territorial diferencia-se ente as ocupações, variando entre 104 e 330 pessoas por hectare. 
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Tabela 7.3.3.4 - 1 – Descrição das áreas de ocupação irregular presentes na ADA 

Nome  AR. Bairro Setor 
Domic. 
em APP 

Domic. 
em APA 

Situação de risco 

Início Domínio Situação Urbaniz. 
Renda 
(SM)* 

Área 
(m²) 

Nº 
Domic. 

Nº 
habit.** 

Densid. 
hab/ha Ferrov. 

Alta 
Tens. 

Inundaç. 

Ocupação 
Pinheirão CJ 

Capão 
da 

Imbuia 
Centro sim não não não não 1980 Priv/Publ Não 

regulariz. 

Sem 
urbanizaçã

o 
10 a 25 3.417 25 96 282 

Ocupação 
Savana CJ Guabir

otuba Centro não não não não não 1980 Priv/Publ Em 
regulariz. 

Sem 
urbanizaçã

o 
05 a 10 12470 231 889 713 

Ocupação 
Atuba 

BV Atuba Norte sim não não não sim 1970 Priv/Publ Não 
regulariz. Urbanizada 05a 10 10.080 21 81 80 

Ocupação 
Vera Lúcia 

BV Bacac
heri Norte sim não não não sim 1980 Privado Não 

regulariz. 

Sem 
urbanizaçã

o 
05 a 10 7.075 32 123 174 

Ocupação 
Jóquei 
Clube 

BV Bairro 
Alto Norte sim não não não sim 1990 Privado Não 

regulariz. 
sem 

informação 05 a 10 14.182 36 139 98 

Ocupação 
Vila Joanita 

BV Bairro 
Alto 

Norte sim não não não sim 1970 Privado Não 
regulariz. 

Sem 
urbanizaçã

o 
05 a 10 5.091 231 889 175 

Ocupação 
San Marco 
(Jd. Piratini) 

PN Pinhei
rinho 

Sul sim não não não não 1990 Priv/Publ Não 
regulariz. 

Urbanizada 00 a 05 13.690 89 343 250 

Ocupação 
Pluma I  

PN Pinhei
rinho 

Sul sim não não não não 1980 Privado Em 
regulariz. 

Urbanizada 00 a 03 21.713 133 512 236 

Ocupação 
Pluma III PN Pinhei

rinho Sul não não não não não 1960 Privado Não 
regulariz. Urbanizada 00 a 03 4.238 36 139 327 

Ocupação 
Vila 55 PN Pinhei

rinho Sul não não não não não 2000 Particular Não 
regulariz. 

Parcilment
e 

Urbanizado 
05 a 10 157 22 85 104 

Ocupação 
Paraná I  PN  Capão 

Raso Sul sim não não não não 1980 Priv/Publ Não 
regulariz. 

Sem 
urbanizaçã

o 
05 a 10 10.969 94 362 330 

Ocupação 
Paraná II PN  Capão 

Raso Sul sim não não não não 1980 Priv/Publ Não 
regulariz. Urbanizada 05 a 10 5489 23 89 161 

Ocupação 
Ipiranga PN  Capão 

Raso Sul sim não não não sim 1960 Priv/Publ Em 
regulariz. 

Parcilment
e 

Urbanizado 
03 a 05 17990 101 389 221 

(Continua) 
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Tabela 7.3.3.4 - 1 – Descrição das áreas de ocupação irregular presentes na ADA (Continuação) 

Nome  AR. Bairro Setor 
Domic. 
em APP 

Domic. 
em APA 

Situação de risco Início Domínio Situação Urbaniz. 
Renda 
(SM)* 

Área 
(m²) 

Nº 
Domic. 

Nº 
habit.** 

Densid. 
hab/ha 

Ocupação 
Jardim 
Europa 

BQ Xaxim Sul sim não não não não 1980 Priv/Publ 
Não 

regulariz. 

Sem 
urbanizaçã

o 
03 a 05 11.668 89 327 280 

Ocupação 
São Carlos PN 

Pinhei
rinho Sul sim não não não não 1980 Priv/Publ 

Não 
regulariz. 

Parcilment
e 

Urbanizado 
05 a 10 04/mar 92 354 261 

Ocupação 
Bom Pastor Sem informação                       
Ocupação 
Simionato Sem informação                       
Ocupação 
Vila 66 Sem informação                       
Ocupação 
Vila 69 Sem informação                       
Fonte: IPPUC/COHAB/PMC (2007) 
* Faixa de renda média dos chefes de família observada de acordo com a inserção da ocupação nos setores censitários do IBGE 2000. 
** Calculado a partir do índice médio de 3,85 hab./há, observado pelo Censo Demográfico 2000 para domicílios em aglomerados subnormais (IPPUC 2006) 
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Partindo das informações disponíveis, este é o perfil das ocupações irregulares que se 
encontram na ADA e que devem ser objeto de iniciativas de intervenção pública no âmbito da 
OUC-LV. Com tais iniciativas, será possível superar as implicações negativas da forma 
desordenada como foi realizada a ocupação de parcelas do território da ADA. Implicações que 
afetam não só a população que habita esta área, especificamente, mas também aquela 
residente na AII como um todo. 
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7.3.3  ATIVIDADES ECONÔMICAS, RENDA E EMPREGOS, NEGÓCIOS INSTALADOS 
 
7.3.3.1  Nível de atividade econômica 
 
A atuação da população e das pessoas que trabalham em Curitiba proporcionou, no período de 
2000 a 2008, um crescimento expressivo das atividades econômicas, medida pelo indicador PIB 
– Produto Interno Bruto, que avalia quanto de valor monetário (fluxo) foi gerado de bens e 
serviços produzidos num período. No ano de 2008, último ano em que os dados da capital 
paranaense estão disponíveis, o valor do PIB foi de R$ 43,3 bilhões, apresentando um 
crescimento de 164% sobre o número  do ano 2000, o que significou crescimento real (acima da 
inflação) da riqueza produzida na cidade de acordo com a inflação medida pelo IPCA do IBGE 
no mesmo intervalo de tempo, de 82%). 
 
Esse aumento do PIB de Curitiba foi superior ao da variação do mesmo indicador do Estado do 
Paraná como um todo, que teve PIB em 2008 de R$ 179,3 bilhões, que representou um 
aumento sobre a base de comparação do ano 2000 de 159%. 
 
Quando se compara a evolução do PIB da cidade com o total das riquezas produzidas no país, 
verifica-se que o acréscimo foi superior – cerca de 7,2 pontos percentuais, revelando que a 
dinâmica de Curitiba tem sido mais vigorosa do que a do crescimento do PIB nacional, 
revelando-se um ponto extremamente positivo, visto que o PIB do estado do Paraná teve 
comportamento similar ao do Brasil (foi apenas 2,2 pontos percentuais superior nesse mesmo 
período). 

Quadro 7.3.3 -1 
Evolução do PIB – Produto Interno Bruto – dados comparativos 

Ano 

Paraná Curitiba 
Região Metropolitana de 

Curitiba 
Brasil 

PIB 
per capita 

PIB R$ mil 
PIB 

per capita 
PIB R$ mil 

PIB 
per capita 

PIB  
R$ mil 

PIB  
R$ milhão 

2000 Nd 69.130.737 Nd 16.391.052 Nd 31.027.194 1.179.482 

2001 Nd 76.413.345 Nd 17.400.230 Nd 35.316.346 1.302.136 

2002 8.945 88.407.068 12.152 20.239.876 11.990 38.461.639 1.477.822 

2003 10.935 109.458.874 14.047 23.828.224 14.253 46.739.294 1.699.948 

2004 12.080 122.433.727 15.492 26.755.257 15.580 53.434.368 1.941.498 

2005 12.344 126.676.843 16.880 29.672.565 16.200 56.911.687 2.147.239 

2006 13.152 136.614.636 17.977 32.153.181 17.141 61.634.494 2.369.483 

2007 15.711 161.581.841 21.025 38.083.895 21.314 74.244.437 2.661.343 

2008 16.928 179.270.209 23.696 43.319.254 23.546 84.039.719 3.031.864 

2009 Nd Nd Nd Nd Nd Nd 3.185.126 

2010 Nd Nd Nd Nd Nd Nd 3.674.964 

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do IBGE, IPPUC, IPARDES 
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Também se observou movimento de crescimento do PIB nas cidades vizinhas de Curitiba, na 
sua região metropolitana. O valor dos bens e serviços produzidos nessa grande área variou no 
período de 2000 a 2008 quase 171%, mostrando que pode estar havendo um processo de 
migração de atividades econômicas da cidade de Curitiba para municípios vizinhos e também ao 
mesmo tempo, o aporte de novas empresas nesses locais. 

Quadro 7.3.3 -2 
Variação anual do PIB – Produto Interno Bruto – valores nominais e Brasil (real) 

Ano 

Evolução PIB - variação nominal 
Brasil 

Evolução PIB real 

Curitiba RMC 
Outras 

Cidades 
RMC 

Paraná Brasil PIB 
PIB per 
capita 

2000 Nd Nd Nd Nd Nd 4,3% 2,8% 

2001 6,2% 13,8% 22,4% 10,5% 10,4% 1,3% -0,2% 

2002 16,3% 8,9% 1,7% 15,7% 13,5% 2,7% 1,2% 

2003 17,7% 21,5% 25,7% 23,8% 15,0% 1,1% -0,2% 

2004 12,3% 14,3% 16,4% 11,9% 14,2% 5,7% 4,3% 

2005 10,9% 6,5% 2,1% 3,5% 10,6% 3,2% 1,9% 

2006 8,4% 8,3% 8,2% 7,8% 10,4% 4% 2,7% 

2007 18,4% 20,5% 22,7% 18,3% 12,3% 6,1% 4,9% 

2008 13,7% 13,2% 12,6% 10,9% 13,9% 5,2% 4,1% 

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do IBGE 
 

Os dados revelam também que a contribuição de Curitiba na Região Metropolitana tem-se 
estabilizado na ordem de 52% e que seu peso no estado do Paraná tem-se situado na casa dos 
23%. Comparativamente ao PIB nacional, Curitiba representou no período 2000-2008 um peso 
médio de aproximadamente 1,4%. 

Quadro 7.3.3 -3 
Proporção % do PIB de Curitiba na RMC, estado Paraná e Brasil 

Ano 

% PIB Curitiba sobre 

Região Metropolitana 
Curitiba 

Paraná Brasil 

2000 52,8% 23,7% 1,39% 

2001 49,3% 22,8% 1,34% 

2002 52,6% 22,9% 1,37% 

2003 51,0% 21,8% 1,40% 

2004 50,1% 21,9% 1,38% 

2005 52,1% 23,4% 1,38% 

2006 52,2% 23,5% 1,36% 

2007 51,3% 23,6% 1,43% 

2008 51,5% 24,2% 1,43% 

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do IBGE 
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A composição do valor de bens e serviços gerados em Curitiba, quando analisada por tipo de 
atividade econômica, já comprova que a cidade já tem consolidado o setor de serviços como 
principal vocação – média de participação no PIB total no período 2000-2008 foi de 64,3%. 
Concomitantemente à tendência do setor de serviços continuar crescendo, observa-se  a queda 
da atividade industrial – o peso relativo caiu da ordem de 19% no início da década dos anos 
2000, para algo em torno de 15% em 2008. Isso vem sugerir que parcela dessa queda pode 
estar sendo carreada para empresas que se localizam na área metropolitana de Curitiba. 
 

Quadro 7.3.3 -4 
PIB por setores econômicos – participação % - Curitiba 

Ano Agropecuária Indústria Serviços Impostos Total PIB R$ mil 

1999 0,04% 19,33% 65,60% 15,04% 100% 15.420.060 

2000 0,04% 19,23% 64,32% 16,42% 100% 16.391.052 

2001 0,04% 20,62% 61,88% 17,46% 100% 17.400.230 

2002 0,04% 16,94% 64,52% 18,49% 100% 20.239.876 

2003 0,06% 18,20% 64,72% 17,03% 100% 23.828.224 

2004 0,05% 19,84% 62,11% 18,00% 100% 26.755.257 

2005 0,04% 18,78% 63,01% 18,17% 100% 29.672.565 

2006 0,05% 17,50% 64,21% 18,24% 100% 32.153.181 

2007 0,04% 16,71% 66,38% 16,87% 100% 38.083.895 

2008 0,05% 14,56% 66,50% 18,89% 100% 43.319.254 

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do IBGE, IPPUC 
 

7.3.3.2 Indicadores de renda 
 
Para se avaliar a situação de renda gerada e de consumo de bens em Curitiba, decorrente da 
dinâmica econômica e social local, procurar-se-á identificar algumas variáveis que podem 
permitir saber o que está acontecendo com essa cidade nos últimos anos e verificar a estrutura 
de remuneração das pessoas. 
 

⇒ Frota de Veículos  
 
Uma das variáveis que auxiliam a avaliar a dinâmica de renda de uma região é o número de 
automóveis. Faz parte do sonho de muitos brasileiros, além de ter a primeira casa, também o 
primeiro carro. Não obstante o problema do trânsito não ser um grande problema para o 
curitibano, comparativamente à situação caótica do trânsito de outras grandes capitais do país, 
observa-se que o número de veículos na cidade tem crescido substancialmente, principalmente 
decorrente da melhoria de renda que tem acontecido principalmente na segunda parte da 
década dos ano 2000. 
 
Os dados da frota de veículos mostram que os maiores aumentos, em termos percentuais de 
aumento de número de carros, tomando-se 2010 como parâmetro e comparando-se, por 
exemplo com o  ano 2000,  no estado do Paraná como um todo houve um aumento de  115%, 
significando um acréscimo médio anual de mais 270 mil veículos, comparativamente aos 53 mil 
de Curitiba. Esse fenômeno deve-se principalmente ao fato de que já no começo da década 
passada a cidade já estava muito bem servida de automóveis (relação 2,36 habitantes por 
veículo), atingindo indicador de 1,46 em 2010, um dos mais expressivos números nacionais em 
termos de posse média de veículos por pessoa. 
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A citação dessa variável – número de veículos – é útil para se avaliar o nível de renda de uma 
região, mas também traz um diagnóstico de uma situação de que há potencialmente uma 
condição de piora no trânsito em Curitiba, caso não haja melhoria no sistema de mobilidade 
urbana. Boa parcela da população já possui automóvel e caso ocorram problemas de falta de 
transporte coletivo de qualidade, os curitibanos podem passar a pensar em se locomover com o 
uso do automóvel, situação essa que não ocorre atualmente. 
 

Quadro 7.3.3 -5 
Frota de veículos - Paraná, Região Metropolitana de Curitiba e Curitiba 

Ano 

Número de veículos Habitante/Veículo 

Paraná 
RMC sem 
Curitiba 

Curitiba Paraná RMC Curitiba 

2000 2.344.781 233.833 671.845 4,08 6,27 2,36 
2001 2.511.205 262.758 714.807 3,84 5,68 2,24 
2002 2.671.227 288.211 746.878 3,64 5,27 2,17 
2003 2.853.617 314.367 772.022 3,44 4,91 2,12 
2004 3.082.469 347.713 817.089 3,21 4,52 2,02 
2005 3.432.367 394.406 907.154 2,91 4,05 1,84 
2006 3.675.703 436.181 963.464 2,74 3,73 1,75 
2007 3.999.483 489.450 1.035.819 2,54 3,38 1,64 
2008 4.357.966 548.425 1.097.770 2,35 3,07 1,56 
2009 4.683.631 604.434 1.149.456 2,21 2,83 1,51 
2010 5.041.846 676.275 1.197.974 2,07 2,58 1,46 

Fonte: elaborado pela FIPE com dados do IPARDES, IBGE 
 
Os dados também revelam o crescimento expressivo do número de motocicletas, que 
praticamente triplicaram na última década. O preço baixo desses veículos e a melhoria de renda 
principalmente nas famílias de menor renda (principalmente classe C) fazem com que haja 
condição para que o número desse tipo de veículo venha a continuar se elevando, isso no curto 
prazo. 
 
Essa tendência de aumento da quantidade de motos também pode significar aumento dos 
gastos públicos na área de saúde e também pode sinalizar queda na velocidade média dos 
veículos no trânsito de Curitiba, visto que os acidentes com motos tendem a paralisar o tráfego e 
causar aumento no tempo médio dos deslocamentos. Tudo isso pode ocorrer caso as 
autoridades não façam um planejamento adequado do sistema de mobilidade e da localização 
da infraestrutura e dos pólos de empregos e renda, tudo isso também com programas de 
educação cidadã no trânsito. 
 

Tabela 7.3.3 -1 
Frota de veículos - Curitiba 

Ano Total Automóvel Motocicleta Ônibus 

2000 671.845 508.990 36.034 4.745 
2001 714.807 545.180 40.121 4.811 
2002 746.878 573.082 45.752 4.815 
2003 772.022 592.271 51.288 4.752 
2004 817.089 627.259 58.548 4.814 
2005 907.154 668.855 67.287 4.780 
2006 963.464 704.586 76.384 4.926 
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Ano Total Automóvel Motocicleta Ônibus 

2007 1.035.819 751.752 88.229 5.075 
2008 1.097.770 788.839 99.212 5.253 
2009 1.149.456 822.747 105.260 6.448 
2010 1.197.974 851.846 110.214 6.553 

Fonte: elaborado pela FIPE com dados do IPARDES, IBGE 
 

⇒ Renda do trabalho e rendimento médio 
 
O comportamento da renda no mercado de trabalho formal, das pessoas com carteira de 
trabalho assinadas, mostra que tem havido crescimento real dos salários. As remunerações 
mais altas em reais, em 2010, ocorrem em Curitiba, com ganhos médios de R$ 1.976,00, vis a 
vis com R$ 1.803,00 na região metropolitana e R$ 1.427,00 considerando o total do Estado do 
Paraná. 
 
Observou-se que os salários médios na região metropolitana, comparativamente à cidade de 
Curitiba, apresentam remunerações em média 9% inferiores, mas verifica-se que há 
estabilização nesse indicador. Durante a década passada constatou-se fenômeno da melhora 
dos salários médios no estado do Paraná como um todo, visto que a diferença salarial com 
capital, que se situava em torno de 30%, agora nos últimos anos, caiu para mais ou menos 28%. 

 
Quadro 7.3.3 -6 

Rendimento médio total em R$ - trabalhadores formais 

Ano Paraná Curitiba RMC 

2000 636,37 910,21 825,11 
2001 681,91 980,14 887,42 
2002 720,94 1022,98 933,40 
2003 801,49 1140,24 1037,96 
2004 879,96 1252,44 1144,17 
2005 959,94 1362,55 1240,47 
2006 1031,7 1431,72 1310,42 
2007 1103,19 1547,55 1408,62 
2008 1196,77 1678,48 1530,72 
2009 1298,87 1776,85 1634,98 
2010 1426,64 1976,23 1803,32 

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do Ministério do Trabalho 
 
Em termos comparativos, verifica-se que a situação e evolução das remunerações médias de 
Curitiba são semelhantes às de Porto Alegre, como mostra o quadro elaborado pelo IPPUC. 
 

Quadro 7.3.3 -7 
Rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas 

Ano Curitiba Porto Alegre São Paulo 

2002 749 777 959

2003 819 837 1.018

2004 981 907 1.021

2005 1.016 1.043 1.153
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Ano Curitiba Porto Alegre São Paulo 

2006 1.013 1.081 1.210

2007 1.195 1.107 1.325

Fonte: Curitiba em Dados - IPPUC (dados IBGE/PNAD) 
 

⇒ Indicadores de Mercado de Trabalho da Região Metropolitana de Curitiba  
  
A maior parte dos dados de empregos disponíveis refere-se à região metropolitana de Curitiba, 
havendo poucos dados específicos para a capital paranaense. Os dados sugerem que em 
termos estruturais e em termos de grandes tendências, pode-se, a partir do comportamento da 
região metropolitana, também entender o que pode estar acontecendo com a cidade de Curitiba 
em termos do desempenho do mercado de trabalho. Apesar do peso relativo em termos 
populacionais de Curitiba na sua região metropolitana estar decaindo, ainda representa metade 
da quantidade de pessoas nessa região. 
 

Quadro 7.3.3 -8 
Evolução da População – Curitiba e Região Metropolitana 

Ano Curitiba 
RMC exceto 

Curitiba 
RMC 

% Curitiba 
na RMC 

2000 1.587.315 1.465.998 3.053.313 52,0%
2001 1.603.053 1.491.681 3.094.734 51,8%
2002 1.618.947 1.517.769 3.136.716 51,6%
2003 1.634.999 1.544.269 3.179.268 51,4%
2004 1.651.210 1.571.188 3.222.398 51,2%
2005 1.667.582 1.598.530 3.266.112 51,1%
2006 1.684.116 1.626.304 3.310.419 50,9%
2007 1.700.813 1.654.515 3.355.328 50,7%
2008 1.717.677 1.683.169 3.400.846 50,5%
2009 1.734.707 1.712.273 3.446.981 50,3%
2010 1.751.907 1.741.835 3.493.742 50,1%

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do IBGE. 
 
 
Observa-se aumento do número de pessoas ocupadas, decorrente da melhoria da dinâmica 
econômica, com crescimento da oferta de empregos, o que também se repercutiu na queda dos 
índices de desemprego ou de desocupação – que passaram de números da ordem de 6% no 
meio da década passada para cerca de 3,7% no 3o trimestre de 2011. 
 

Quadro 7.3.3 -9 
Indicadores de Mercado de Trabalho da Região Metropolitana de Curitiba 

Ano 
PIA - População 
em Idade Ativa 

PEA - População 
economicamente Ativa 

PO - População 
ocupada 

Taxa de Desemprego 
(30 dias) 

1999 1.781.000 1.138.000 1.079.000 6,0

2000 1.834.000 1.161.000 1.115.000 5,3

2001 1.906.000 1.180.000 1.132.000 4,9

2002 1.980.000 1.218.000 1.172.000 4,4

2003 2.327.000 1.391.000 1.300.000 6,5
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Ano 
PIA - População 
em Idade Ativa 

PEA - População 
economicamente Ativa 

PO - População 
ocupada 

Taxa de Desemprego 
(30 dias) 

2004 2.401.000 1.418.000 1.316.000 7,2

2005 2.486.000 1.469.000 1.389.000 5,5

2006 2.552.000 1.453.000 1.371.000 5,6

Fonte: Curitiba em Dados - IPPUC 
 

Quadro 7.3.3 -10 
Indicadores de Mercado de Trabalho - Região Metropolitana de Curitiba 

Ano 
Taxa de 

desocupação (Taxa 
Desemprego) 

Pessoas 
Ocupadas 

(mil) 

Taxa de 
Atividade em 

% (*) 

jan/10 5,4 1.498 60,1
fev/10 5,6 1.499 59,9
mar/10 5,5 1.517 60,3
abr/10 5,0 1.502 59,5
mai/10 5,2 1.503 59,4
jun/10 4,8 1.509 59,3
jul/10 4,3 1.526 59,6
ago/10 4,5 1.529 59,9
set/10 3,5 1.530 59,6
out/10 3,4 1.541 59,8
nov/10 3,4 1.534 59,4
dez/10 2,8 1.544 59
jan/11 3,5 1.535 58,9
fev/11 4,0 1.525 59
mar/11 3,8 1.546 59,7
abr/11 3,7 1.533 58,9
mai/11 4,4 1.580 60,7
jun/11 4,1 1.580 60,3
jul/11 3,7 1.584 60,3
ago/11 3,8 1.595 60,7
set/11 3,4 1.574 59,5

                                   Fonte: IPARDES 
                                   (*) % pessoas economicamente ativas (na semana de referência)  
                                           / população de 10 ou mais anos 
 

⇒ O mercado de trabalho formal de Curitiba  
 
Um dos indicadores que ajudam a compreender o que acontece com o mercado de trabalho, 
principalmente o formal, com trabalhadores com carteira de trabalho assinadas, são as 
estatísticas de admissões e desligamentos. 
 
Os dados mostram que ocorreu intensa movimentação das pessoas nas empresas em 2009 e 
2010, quando o número de admitidos e desligados elevou-se significativamente. Somando-se 
essas duas quantidades e comparando-se com o número de trabalhadores total (estoque), tem-
se um tipo de índice de rotatividade ou de movimentação de recursos humanos nas empresas. 
O Quadro 7.3.3-11 a seguir mostra essa situação. 
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Quadro 7.3.3 -11 
Número de Admitidos e Desligados  

sobre Total de Empregados 

Ano Paraná Curitiba RMC 
RMC sem 
Curitiba 

2003 74,7% 61,6% 66,6% 78,6%

2004 78,7% 63,8% 71,3% 89,9%

2005 81,8% 68,7% 74,2% 87,1%

2006 79,0% 68,2% 72,8% 83,9%

2007 84,6% 75,3% 78,6% 86,2%

2008 95,4% 87,5% 91,7% 101,2%

2009 88,0% 78,4% 84,2% 97,5%

2010 95,7% 91,1% 95,4% 104,7%
média 84,8% 74,3% 79,3% 91,1%

Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do Ministério do Trabalho  
 

O mercado de trabalho de Curitiba tem-se mostrado mais estável, comparando-se com a 
situação das cidades vizinhas e do estado do Paraná como um todo. Os municípios da área 
metropolitana apresentaram sempre indicadores de movimentação de mão-de-obra com 
números maiores do que os observados na cidade de Curitiba. 
 
 

Quadro 7.3.3 -12 
Empregos formais – admitidos e desligados 

Ano 

Paraná Curitiba Reg. Met. Curitiba 

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo 

2003 735.291 672.823 62.468 181.102 178.306 2.796 281.131 270.259 10.872 

2004 860.828 738.180 122.648 215.889 188.298 27.591 340.645 296.367 44.278 

2005 898.970 826.595 72.375 234.026 211.839 22.187 358.647 325.961 32.686 

2006 933.008 846.612 86.396 259.172 229.758 29.414 389.712 346.880 42.832 

2007 1.067.382 945.021 122.361 293.133 262.561 30.572 441.222 392.142 49.080 

2008 1.250.348 1.139.445 110.903 351.678 323.466 28.212 531.792 487.766 44.026 

2009 1.195.644 1.126.560 69.084 336.097 317.200 18.897 517.719 488.336 29.383 

2010 1.403.547 1.261.064 142.483 406.010 366.871 39.139 626.744 561.146 65.598 

 Fonte: MTE/CAGED  
 
 
De modo geral, analisando-se o saldo líquido das admissões menos o das demissões, vale dizer 
que, o número de aumento no estoque de empregos, tem tido mais acréscimos de pessoas 
empregadas em Curitiba do que nas cidades vizinhas. Destaca-se que o saldo de empregos 
(admitidos menos desligados) tem apresentado taxa de crescimento maior nas cidades da área 
metropolitana do que na capital paranaense, não obstante seus números ainda serem inferiores 
aos de Curitiba. 
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Quadro 7.3.3 -13 
Número de empregos formais e saldo (admissões menos desligamentos), por ano 

Ano  

Estado do Paraná Curitiba RMC 

Total 
Saldo no 

ano 
Total 

Saldo no 
ano 

Total 
Saldo 
no ano 

2000 1.653.435 Nd 568.581 Nd 774.115 Nd 

2001 1.721.656 Nd 572.772 Nd 789.003 Nd 

2002 1.812.631 Nd 585.972 Nd 816.451 Nd 

2003 1.884.380 62.468 583.094 2.796 827.380 10.872 

2004 2.032.770 122.648 633.869 27.591 892.915 44.278 

2005 2.109.348 72.375 648.706 22.187 922.745 32.686 

2006 2.251.290 86.396 716.519 29.414 1.011.570 42.832 

2007 2.378.931 122.361 738.441 30.572 1.060.698 49.080 
2008 2.503.927 110.903 771.798 28.212 1.112.103 44.026 
2009 2.637.789 69.084 833.585 18.897 1.195.406 29.383 
2010 2.783.715 142.483 848.850 39.139 1.245.235 65.598 

                        Fonte: Ministério do Trabalho 
 
 

⇒ Empregos e atividades econômicas – mercado de trabalho formal  
 
Individualmente, o segmento que mais ocupa pessoas em Curitiba é o setor de serviços, que em 
média, representa 40% do total de empregos formais (com carteira de trabalho assinada) da 
cidade. Destaca-se o relativo peso da administração pública (média de 24%), que se somando 
com o segmento de serviços, dá uma ocupação média de 64%, quase um terço dos empregos 
de Curitiba. 
 
Salienta-se uma identificação de certa estabilidade no emprego industrial, cujos empregos 
significaram em média 12,3% do total de postos de trabalho. 

 
Quadro 7.3.3 -14 

Perfil dos empregos formais, principais tipos de atividades - Curitiba 

Ano 
Total  = 
100% 

Indústria 
Serv 

Industriais 
(Util Pública) 

Construção 
Civil  

Comércio Serviços 
Admin 
Pública 

2000 568.581 12,2% 2,2% 4,2% 15,5% 37,3% 28,2% 
2001 572.772 12,4% 2,1% 4,1% 15,6% 40,0% 25,5% 
2002 585.972 12,2% 2,2% 3,8% 16,5% 40,7% 24,5% 
2003 583.094 12,4% 2,3% 2,8% 17,8% 40,8% 23,7% 
2004 633.869 12,8% 2,2% 2,8% 17,8% 39,5% 24,6% 
2005 648.706 12,7% 2,4% 2,8% 18,4% 39,8% 23,7% 
2006 716.519 12,3% 2,5% 3,0% 17,5% 38,9% 25,5% 
2007 738.441 12,7% 2,4% 3,4% 18,1% 39,9% 23,3% 
2008 771.798 12,5% 2,3% 3,7% 18,2% 41,0% 22,1% 
2009 833.585 11,7% 2,2% 4,2% 17,5% 39,6% 24,5% 
2010 848.850 12,1% 2,3% 4,8% 18,2% 41,4% 21,0% 

               Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do Ministério do Trabalho  
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⇒ Empresas e estabelecimentos – perfil  
 
Uma das fontes de informações de empregadores é o Ministério do Trabalho, que com os dados 
do RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, permitem ter um quadro do número de 
estabelecimentos e dos empregos gerados, por tipo de atividade econômica. 
 
Por esses dados, o segmento de serviços possui o maior número de estabelecimentos, 
representando em média 46,5% dos locais de trabalho. O comércio também tem muitos 
estabelecimentos – participação de cerca de 40%. 
 
Quando se comparam os pesos relativos dos setores, entre empregos e estabelecimentos, 
verifica-se que o número de indústrias tem participação menor (8,4%) do que nos empregos 
(12,3%), concluindo-se que o número de pessoas empregadas por estabelecimento industrial é 
maior do que o de outros tipos de atividades. É o contrário do comércio: cerca de 40% de 
estabelecimentos e 17,3% de empregos. No segmento de serviços observou-se um certo 
equilíbrio (46,5% dos estabelecimentos e 40% de empregos). 

 
Quadro 7.3.3 -15 

Número de estabelecimentos por setores – distribuição percentual 

Ano Total  Indústria 

Serv 
Industriais 

(Util 
Pública) 

Construção 
Civil  

Comércio Serviços 
Admin 
Pública 

Agricultura 
e similares 

2000 100% 9,0% 0,1% 5,3% 37,5% 47,0% 0,4% 0,7%
2001 100% 8,6% 0,1% 5,0% 37,9% 47,4% 0,3% 0,8%
2002 100% 8,6% 0,1% 4,8% 38,4% 47,2% 0,2% 0,7%
2003 100% 8,2% 0,1% 4,2% 39,5% 47,1% 0,2% 0,7%
2004 100% 8,2% 0,1% 3,8% 40,2% 46,8% 0,2% 0,7%
2005 100% 8,1% 0,1% 3,5% 41,0% 46,5% 0,2% 0,6%
2006 100% 8,4% 0,1% 3,5% 41,4% 45,6% 0,2% 0,7%
2007 100% 8,5% 0,1% 3,7% 41,2% 45,7% 0,2% 0,7%
2008 100% 8,4% 0,1% 4,0% 40,9% 45,8% 0,2% 0,6%
2009 100% 8,5% 0,1% 4,2% 40,2% 46,3% 0,2% 0,5%
2010 100% 8,1% 0,1% 4,8% 40,1% 46,3% 0,2% 0,5%

          Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do Ministério do Trabalho 
 

Quadro 7.3.3 -16 
Número de estabelecimentos - Curitiba 

Ano Total Indústria 

Serv. 
Industriais 

(Util. 
Pública) 

Construção 
Civil 

Comércio Serviços 
Admin. 
Pública 

2000 40.444 3.636 30 2.127 15.166 19.022 154 
2001 41.962 3.609 33 2.102 15.909 19.878 106 
2002 43.135 3.695 33 2.057 16.573 20.368 97 
2003 44.424 3.661 44 1.845 17.534 20.935 99 
2004 46.290 3.815 46 1.762 18.593 21.672 100 
2005 47.244 3.835 51 1.637 19.381 21.952 102 
2006 49.278 4.162 62 1.747 20.394 22.468 108 
2007 50.667 4.291 66 1.873 20.859 23.143 105 
2008 52.285 4.409 71 2.088 21.359 23.949 104 
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Ano Total Indústria 

Serv. 
Industriais 

(Util. 
Pública) 

Construção 
Civil 

Comércio Serviços 
Admin. 
Pública 

2009 54.520 4.635 73 2.292 21.906 25.231 94 
2010 56.765 4.588 84 2.713 22.740 26.277 98 

                   Fonte: elaborado pela FIPE a partir de dados do Ministério do Trabalho 
 
A maior parte dos locais de trabalho possui poucas pessoas empregadas (0 a 19 trabalhadores), 
que considerando sua relação com o total, significa uma participação de 96,6%. Os segmentos 
que relativamente aos outros possuem estabelecimentos com maior número de pessoas 
empregadas são a indústria e a construção civil, que respectivamente, possuem 7% e 5,2% dos 
locais de trabalho com mais de 20 empregados. 
 
 

Quadro 7.3.3 -17 
Número de estabelecimentos, por porte (número de empregados) –  

Curitiba - ano 2010 

Setor 

Faixa de No. de empregados 

Total 
0 a 19 20 a 99 100 a 499 500 e mais 

Indústria 7.978 465 111 25 8.579 
Construção Civil 6.813 298 69 8 7.188 
Comércio 52.501 1.166 158 5 53.830 
Serviço 65.522 1.906 385 128 67.941 
Setor Primário 539 16 1 - 556 
Total 133.353 3.851 724 166 138.094 

                      Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS 
 
Outra fonte de dados para o número de estabelecimentos é a Secretaria Municipal de Finanças 
de Curitiba, que possui um departamento de alvarás, que faz cadastramento das empresas e 
locais de trabalho. Os números e metodologias de classificação de atividade econômica 
parecem apresentar divergências entre critérios do Ministério do Trabalho e a SMF/Curitiba. 
 
Em termos dos grandes números, os dois tipos de fontes de dados e de critérios, são 
semelhantes. Para as autoridades municipais curitibanas o maior número de estabelecimentos 
se encontra na área do comércio (45,1% em 2010) e um pouco menos no segmento de serviços 
(42,1%). Lembrando os dados do Ministério do Trabalho: 40,1% e 46,3%, respectivamente. 
 

Quadro 7.3.3 -18 
Estabelecimentos por Setor de Atividade Econômica em Curitiba 

Ano Indústria Comércio Serviços Outros 
Estabelecimentos 

Total = 100% 

2004 9,1% 36,9% 37,8% 16,2% 121.877 
2005 9,1% 37,5% 38,2% 15,2% 129.261 
2006 10,6% 48,7% 40,1% 0,5% 138.782 
2007 10,6% 48,5% 40,4% 0,5% 144.694 
2008 11,0% 46,9% 40,1% 2,0% 157.555 
2009 11,1% 46,5% 40,5% 1,9% 166.278 
2010 12,0% 45,1% 42,1% 0,8% 174.651 
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                        Fonte: SMF / Cadastro de Liberação de Alvarás 
 
Uma característica dos dados da prefeitura curitibana é que o número de estabelecimentos é o 
total de empresas potencialmente ativas, havendo, provavelmente, nesse número, empresas 
que se encontram sem operação. Assim sendo, procurou-se verificar o número de contribuintes 
de impostos, por exemplo, de pagamento de ISS – Imposto sobre Serviços, que recaem sobre 
fatos geradores de empresas que se dedicam às atividades de serviços dentro do município de 
Curitiba. O quadro a seguir mostra a evolução do número de contribuintes de ISS que efetuaram 
pagamentos desse imposto, por ano. 
 

Quadro 7.3.3 -19 
Número de contribuintes Pessoa Jurídica  

que pagaram ISS, por ano 

Ano No. pagantes de ISS 

2007 36.294 

2008 38.465 

2009 40.064 

2010 45.935 

2011 54.860 
Fonte: Secretaria de Finanças de Curitiba 

 
Esses dados revelam que o número de estabelecimento que estão classificadas como 
exercendo atividades de serviços está superestimada e que o número real deve estar próximo 
do último quadro apresentado. 
 
 

⇒ Estabelecimentos nos bairros que cruzam a Linha Verde  
 
Na Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o perímetro compreende territórios que cortam 
e abrangem 22 bairros. Para fins de análise dessa área dessa intervenção urbana, dividiu-se em 
3 partes: norte, centro e sul. 
 
Consideraram-se os seguintes bairros e regiões da Linha Verde: 
 
Norte: Atuba, Tingui, Bairro Alto, Bacacheri, Jardim Social; 
Centro: Tarumã, Capão do Imbuia, Cristo Rei, Jardim Botânico, Cajuru, Jardim das Américas, 
Prado Velho, Guabirotuba, Paralin, Hauer; 
Sul: Fanny, Novo Mundo, Xaxim, Capão Raso, Pinheirinho, Tatuquara, CIC. 
 
Considerando a extensão total das áreas dos bairros, independentemente se estão 
integralmente dentro ou não do perímetro legal da operação urbana, 25,9% dos 
estabelecimentos da cidade estão nesse rol de 22 bairros que cruzam a Linha Verde. Não se 
notou nenhum segmento, exceto o financeiro, com um perfil médio da região da Linha Verde 
muito diferente da cidade de Curitiba como um todo, vale dizer, nos bairros que cruzam a Linha 
Verde não possuem, atualmente (com mudanças devido à própria existência da Operação 
Urbana Consorciada da Linha Verde), vocação para ter estabelecimentos que exercem 
atividades financeiras. 
 

Tabela 7.3.3 -2   
Estabelecimentos por Local e Tipo de Atividade Econômica – Curitiba 

Áreas da Linha Verde e Curitiba, 2010 
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Local da 
LV 

Serviços Comércio Indústria Financeiro Outras 
Só 

Serviços 

Serviços 
e 

Comércio 
Total 

Centro 12.806 5.794 1.290 85 1.509 7.023 4.437 13.004 

Norte 5.944 2.636 566 35 686 3.331 2.028 6.049 

Sul 16.194 8.105 2.049 82 1.667 8.156 5.955 16.418 

Total LV 34.944 16.535 3.905 202 3.862 18.510 12.420 35.471 

Curitiba 115.213 48.539 10.937 1.413 14.802 66.469 36.901 117.100 

% LV 30,3% 34,1% 35,7% 14,3% 26,1% 27,8% 33,7% 30,3% 
Fonte: SMF / Relatório por Atividade Principal de Serviços 

 
 

� PREFEITURA DE CURITIBA – RECEITAS MUNICIPAIS E IMPOSTOS  
 
Um dos indicadores de nível de atividade econômica de uma região é sua capacidade de gerar 
impostos, vale dizer, de ter dinâmica de empresas que permita a arrecadação de impostos, nos 
diversos níveis: federal (impostos como IR, IPI e repasses do FPM), estadual (ICMS e IPVA, 
respectivos repasses) e municipal. 
 
O volume recursos que as prefeituras alocam devem propiciar os serviços que seus cidadãos 
necessitam. Assim sendo, o valor das receitas (ou do orçamento municipal) comparado ao seu 
numero de habitantes, pode ser um importante indicador – mostra tanto o “poder de arrecadar” 
da cidade, como também quanto de recurso está sendo carreado para cada habitante. 
 
Em termos monetários de valor de receita municipal da prefeitura per capita, Curitiba apresenta 
o maior valor: R$ 2525,00 /hab., superior aos das cidades vizinhas da área metropolitana (R$ 
1.427,00/hab.) e do estado do Paraná como um todo (R$ 1.645,00/hab.). 
 
Todavia, quando se analisa sua evolução, verifica-se que houve crescimento maior do indicador 
per capita nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (sem a capital), a qual teve 
variação no período 2000-2010 de 208,2%, enquanto que Curitiba teve acréscimo de 151% no 
mesmo intervalo de tempo. Salienta-se que o ritmo de crescimento do valor per capita das 
cidades vizinhas de Curitiba tem se arrefecido nos últimos anos. 
 

Quadro 7.3.3 - 20 
Receita Totais das Prefeituras por habitante (R$/hab) 

Ano Paraná Curitiba 
Região Met 
de Curitiba 

RMC 
exceto 

Curitiba 

2000 575 1.006 745 463 
2001 613 961 753 528 
2002 721 1.105 871 622 
2003 791 1.222 981 725 
2004 895 1.352 1.095 824 
2005 948 1.418 1.118 806 
2006 1.080 1.642 1.358 1.063 
2007 1.242 2.000 1.568 1.124 
2008 1.467 2.202 1.749 1.287 
2009 1.496 2.334 1.845 1.350 
2010 1.645 2.525 1.978 1.427 
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                                   Fonte: elaborado a partir de dados de Secretaria de Finanças e IPARDES 
 
Os valores das receitas da prefeitura de Curitiba elevaram-se 177% no período de 2000 a 2010, 
atingindo o valor de R$ 4,423 bilhões neste último ano. 
 

Tabela 7.3.3-21 
Receitas da Prefeitura de Curitiba 

Ano 
Receitas 

Municipais - 
Total 

Receitas 
Correntes 

Municipais - Total 

Despesas 
Municipais - 

Total 

Despesas 
Correntes 

Despesas de 
Capital Municipais 

- Investimentos 

2000 1.597.298.758 1.509.842.983 1.512.463.506 1.355.244.330 123.348.180
2001 1.540.922.095 1.535.731.700 1.540.688.624 1.423.521.136 63.329.422
2002 1.788.595.389 1.800.991.510 1.778.903.496 1.617.869.494 90.232.008
2003 1.997.305.886 2.025.718.440 1.971.106.119 1.821.622.919 88.345.319
2004 2.232.752.697 2.277.196.944 2.156.191.637 1.987.442.287 86.127.971
2005 2.364.862.873 2.406.037.931 2.313.722.379 2.166.959.641 95.149.866
2006 2.765.869.102 2.798.259.442 2.783.606.195 2.526.371.429 206.928.573
2007 3.402.370.332 3.171.003.218 3.416.719.526 3.033.891.434 300.431.625
2008 3.782.943.324 3.458.200.241 3.673.073.276 3.398.674.852 229.246.609
2009 4.049.326.763 3.820.561.199 3.971.212.409 3.692.102.032 215.678.972
2010 4.423.943.409 4.194.499.409 4.186.015.561 3.992.802.857 140.108.149

    Fonte: Secretaria de Finanças e IPARDES 
 
Os esforços das prefeituras de elevar seus orçamentos têm se baseado em iniciativas de 
aumentar as receitas em que possuem algum poder de interferência, visto que os repasses 
federais (do fundo de participação do município) ou do estado (repasses do ICMS e IPVA) não 
possuem muito poder de aumentar essas receitas. 
 
Assim sendo, seus esforços têm se concentrado nos impostos municipais, como o ISS – 
Imposto sobre Serviços e os de base imobiliária, como o IPTU e ITBI. A prefeitura de Curitiba 
tem tido sucesso nesse trabalho, visto que a participação dos impostos municipais, 
principalmente esses três tributos, no total das receitas ou do orçamento municipal, tem 
aumentado nos últimos 10 anos: no ano 2000, as receitas desses impostos representavam 21% 
do total de receitas da prefeitura de Curitiba, atingindo 25,6% no ano de 2010. 
 

Quadro 7.3.3 -22 
Participação dos Impostos Municipais  

no total da Receita da Prefeitura - Curitiba 

Ano 
Receitas 

Municipais - 
Total 

ISS, IPTU, ITBI 
e Taxas 

Municipais 

% impostos 
municipais s/ 
receita total 

2000 1.597.298.758 335.165.528 21,0% 
2001 1.540.922.095 374.263.045 24,3% 
2002 1.788.595.389 457.993.477 25,6% 
2003 1.997.305.886 503.438.975 25,2% 
2004 2.232.752.697 594.602.414 26,6% 
2005 2.364.862.873 608.272.088 25,7% 
2006 2.765.869.102 718.478.483 26,0% 
2007 3.402.370.332 818.719.166 24,1% 
2008 3.782.943.324 923.883.216 24,4% 
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Ano 
Receitas 

Municipais - 
Total 

ISS, IPTU, ITBI 
e Taxas 

Municipais 

% impostos 
municipais s/ 
receita total 

2009 4.049.326.763 991.199.666 24,5% 
2010 4.423.943.409 1.133.504.999 25,6% 

                  Fonte: elaborado pela  FIPE a partir de dados da SMF, IPARDES 
 
 
A evolução dos valores arrecadados pelos impostos municipais mostra que o tipo que mais 
cresceu a receita foi o ITBI (396%) no período de 2000 a 2010, seguido pelo ISS (210%) e IPTU 
(162%). 
 
No tocante ao ITBI, o valor base para cobrança do tributo parece estar no período mais recente 
muito próximo dos valores de mercado, fato este que não era verdadeiro no começo da década 
passada. Isso pode ter contribuído para que arrecadação desse imposto tenha se elevado tanto. 
Colaborou também o aquecimento do mercado imobiliário na segunda metade dos anos 2000, 
com a dinamização do crédito imobiliário e o lançamento de novos imóveis, que fizeram com 
que o número de transações imobiliárias se elevasse bastante. 
 

Quadro 7.3.3 -23 
Receitas Municipais da Prefeitura de Curitiba – tipos de receitas (impostos) municipais 

Ano 
Receitas 

Municipais - 
Total 

Receita 
Tributária 

Municipal - 
Impostos 

Imposto 
Predial e 
Territorial 

Urbano 
(IPTU) 

Imposto 
Sobre 

Transmissão 
de Bens 
Imóveis 

(ITBI) 

Imposto 
Sobre 

Serviços 
(ISS) 

Receita 
Tributária 

Municipal - 
Taxas 

2000 1.597.298.758 335.165.528 116.500.051 33.551.561 185.113.916 40.061.354 
2001 1.540.922.095 374.263.045 126.662.247 32.806.628 214.794.170 42.189.449 
2002 1.788.595.389 457.993.477 163.537.355 41.244.805 229.862.243 38.879.271 
2003 1.997.305.886 503.438.975 184.445.786 36.936.949 253.941.967 44.274.222 
2004 2.232.752.697 594.602.414 228.557.046 44.986.568 287.142.217 53.998.805 
2005 2.364.862.873 608.272.088 187.202.335 54.792.141 327.311.153 42.640.299 
2006 2.765.869.102 718.478.483 238.268.164 64.266.758 366.031.081 55.038.719 
2007 3.402.370.332 818.719.166 253.392.750 89.250.459 416.208.793 58.112.557 
2008 3.782.943.324 923.883.216 267.910.380 111.147.407 472.248.920 63.508.758 
2009 4.049.326.763 991.199.666 284.334.831 122.266.727 509.386.356 67.662.079 
2010 4.423.943.409 1.133.504.999 305.433.102 166.582.692 574.074.241 72.866.535 

       Fonte: Secretaria de Finanças e IPARDES 
 
A estrutura relativa entre os três impostos municipais apresentou-se, nos últimos 10 anos, com 
as seguintes características: 
 
- o ISS teve participação mais ou menos estabilizada no total das receitas desses três 

tributos: representou em média 52% da soma desses impostos; 
 

- IPTU – chegou a contribuir com 37% nessas receitas, mas apresentou tendência de queda, 
alcançando apenas 26,9% em 2010; 

 

- ITBI – tinha participação média de 9% no começo da década passada e atingiu 14,7% em 
2010. 
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Quadro 7.3.3 -24 
Receitas Municipais - composição - Curitiba 

Ano 

Receita 
Tributária 
Municipal 

- 
Impostos 

Imposto 
Predial e 
Territorial 

Urbano 
(IPTU) 

Imposto Sobre 
Transmissão de 

Bens Imóveis 
(ITBI) 

Imposto 
Sobre 

Serviços 
(ISS) 

Receita 
Tributária 
Municipal 

- Taxas 

2000 100% 34,8% 10,0% 55,2% 12,0% 
2001 100% 33,8% 8,8% 57,4% 11,3% 
2002 100% 35,7% 9,0% 50,2% 8,5% 
2003 100% 36,6% 7,3% 50,4% 8,8% 
2004 100% 38,4% 7,6% 48,3% 9,1% 
2005 100% 30,8% 9,0% 53,8% 7,0% 
2006 100% 33,2% 8,9% 50,9% 7,7% 
2007 100% 30,9% 10,9% 50,8% 7,1% 
2008 100% 29,0% 12,0% 51,1% 6,9% 
2009 100% 28,7% 12,3% 51,4% 6,8% 
2010 100% 26,9% 14,7% 50,6% 6,4% 

Fonte: elaborado FIPE a partir de dados da Secretaria de Finanças e IPARDES 



                                                                                                                               

Cap. IV - 59 
 

7.3.4 Aspectos Socioeconômicos – Equipamentos Sociais 

O objetivo deste capítulo é a caracterização dos aspectos socioeconômicos em relação aos 
equipamentos sociais, analisando os equipamentos de saúde, educação, cultura, esporte e lazer 
nas três áreas de abrangência do presente estudo, quais sejam, a Área de Influência Indireta 
(AII - Curitiba), a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA). 
 

7.3.4.1 Saúde 
 

� Metodologia 
 
O objetivo deste item é a caracterização da rede de assistência em saúde à população nas três 
áreas de abrangência do presente estudo, quais sejam, a Área de Influência Indireta (AII - 
Curitiba), a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA). 
  
Serão analisados inicialmente os principais aspectos da infraestrutura da atenção básica e 
especializada em saúde, bem como da rede hospitalar e dos serviços de urgência e emergência. 
Será destacada a participação do setor público na oferta de serviços de saúde de acordo com os 
princípios orientadores do SUS e de modo complementar, as formas de participação do setor 
privado na oferta de serviços a diversos segmentos da população.  
 
Sempre que possível, para os diversos níveis de atenção à saúde, foi verificada a 
compatibilidade entre o atendimento e os parâmetros oficiais de referência. Ao mesmo tempo, 
foram analisados alguns indicadores de saúde que são mais sensíveis à identificação das 
condições sanitárias que afetam a qualidade de vida da população. 
 
Este estudo tem como base o levantamento de dados secundários em sites eletrônicos oficiais 
mantidos pelo Ministério da Saúde (MS); pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Curitiba, entre outros. A utilização de tabelas, gráficos e mapas 
temáticos visa apoiar a discussão dos dados apresentados, e contribuir para sua melhor clareza. 
 
 

� Área de Influência Indireta - AII  
 

� Gestão da saúde  
 
A Saúde Pública no município de Curitiba tem como órgão gestor a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) criada em 1986 pela Lei Municipal 6.817/1986. Essa gestão possui uma história 
associada ao processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) com base em seus 
princípios orientadores tais como a Universalidade, a Integralidade, a Equidade, a 
Hierarquização, a Descentralização e o Controle Social.  
 
Em consonância com a Lei Orgânica n. 8080/1990, que define as diretrizes do SUS, foi adotado 
um conceito ampliado de saúde como resultante de condições de trabalho, saneamento, 
moradia, renda, transporte, alimentação, educação e lazer. Nesse sentido foi elaborado um 
arcabouço jurídico e político-institucional, que permitiu a adoção de um modelo de atenção à 
saúde visando à regionalização, hierarquização e integração dos serviços. 
 
Em 1991, em consonância com as diretrizes, foi constituído o Conselho Municipal de Saúde, 
órgão colegiado e deliberativo. Em 1998, Curitiba habilitou-se à Gestão Plena do sistema. Desde 
então, a SMS passou a ser responsável pela gestão dos recursos financeiros destinados ao 
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pagamento dos serviços de saúde conveniados no SUS. Dessa forma, o Fundo Municipal da 
Saúde passou a ter acesso ao repasse direto de recursos do Fundo Nacional da Saúde. 
 
A SMS integra em sua estrutura administrativa nove Distritos Sanitários. Cada um desses 
distritos é responsável pelas ações de saúde na sua área de abrangência que corresponde a 
uma parte determinada do território da cidade. Essa divisão é coerente com os princípios da 
descentralização e hierarquização do atendimento, aumentando sua capilaridade e aproximação 
do cidadão (CMS, 2010).  
 
Os Distritos Sanitários de Curitiba (DS) são os seguintes: Bairro Novo; Boa Vista; Boqueirão; 
Cajuru; CIC; Matriz; Pinheirinho; Portão e Santa Felicidade. A Figura 7.3.4.1-1 apresentada a 
seguir indica os distritos e os bairros que os compõem. 
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Figura 7.3.4.1-1 - Distritos Sanitários do Município de Curitiba 
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� Infraestrutura da atenção em saúde na Área de Influência Indireta – AII.  
 
� Atenção básica e especializada 

 
Os dados relativos à infraestrutura do atendimento em saúde na Área de Influência Indireta (AII 
– Curitiba) foram obtidos em duas principais fontes de informação: o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES/MS) e o Cadastro de Equipamentos Urbanos do IPPUC9  
 
A Tabela 7.3.4.1-1 apresenta a distribuição dos estabelecimentos de saúde por tipo e por 
dependência administrativa. De acordo com os dados disponibilizados verifica-se que as 
Unidades Ambulatoriais constituem a grande maioria dos estabelecimentos de saúde tanto 
públicos (80%) quanto filantrópicos (71%) e privados (90%).  
 

Tabela 7.3.4.1-1 
Estabelecimentos de Saúde por Tipo e Dependência Administrativa, Curitiba (AII), 2011 

Tipo de Estabelecimento 
Dependência Administrativa 

Pública 
Privada 

Filantrópica 
Privada 

Total 
N. % N. % N. % 

Unidades Ambulatoriais 147 80,3 43 71,7 4,419 90,5 4.609 

Centro de Saúde/ Unidade 
Básica de Saúde 55  12  -  67 

Centro de Saúde/ Unidade 
Básica de Saúde - PSF 53  -  -  53 

Cliníca Especializada/ 
Ambulatório Especializado 

10  20  486  516 

Posto de Saúde -  1  -  1 
Consultório -  0  3.633  3.633 
Centro de Especialidades/ 
Policlinica 13  6  300  319 

Centro de Atenção 
Psicosocial - CAPS 16  4  -  20 

Unidades Especializadas ou 
Hospitalares 

16 8,7 13 21,7 66 1,4 95 

Hospital Geral 5  8  23  36 
Hospital Especializado 2  4  21  27 
Hospital Dia -  -  17  17 
Pronto Socorro Geral -  -  1  1 
Pronto Socorro Especializado -  1  2  3 
Centro de Atenção 
Hemoterápica e ou 
Hematológica 

1  -  -  1 

Unid. Mista – atend. 24h: 
atenção básica, inter./urg. 8  -  2  10 

Unidades de Apoio a 
Diagnose e a Terapia 

2 1,1 4 6,7 390 8,0 396 

Unidade de Apoio de 
Diagnose e a Terapia 1  4  390  395 

Laboratório Central de Saúde 
Pública – LACEN 1  -  -  1 

Unidade de Remoção de 
Urgência-Emergência 

1 0,5 - - 4 0,1 5 

Unidade Móvel Pré Hospitalar 
–Urgência Emergência 1  -  4  5 

Unidades de Apoio à Gestão 17 9,3 - - 2 0,0 19 

                                                           
9
 O CNES está disponível no endereço eletrônico htpp://cnes.datasus.gov.br  e o Cadastro do IPPUC pode ser 

acessado no site:www.ippuc.org.br/. O acesso a ambos os cadastros foi feito em novembro e dezembro de 2011. 
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Tipo de Estabelecimento 
Dependência Administrativa 

Pública 
Privada 

Filantrópica 
Privada 

Total 
N. % N. % N. % 

Unidade de Vigilância em 
Saúde 2  -  -  2 

Secretaria de Saúde 14  -  -  14 
Cooperativa -  -  2  2 
Central de Regulação de 
Serviços de Saúde 1  -  -  1 

Total Geral 183 100 60 100 4.881 100 5.124 

Fonte: CNES/MS e IPPUC/Cadastro de Equipamentos Urbanos. 
 
Na esfera pública (municipal, estadual e federal) o atendimento ambulatorial é realizado 
principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) num total de 108 estabelecimentos, dos 
quais, 55 estão integrados à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Estas unidades que 
integram a Atenção Primária representam 73% da oferta de serviços ambulatoriais públicos10. 
 
O modelo de atenção à saúde adotado em Curitiba baseia-se nos princípios do SUS relativos à 
regionalização, hierarquização e integração dos serviços. Nessa perspectiva, as UBS e as ESF 
constituem a “porta de entrada” no sistema de atenção à saúde, que visa atingir a população 
residente na área de influência de cada Distrito Sanitário. As unidades básicas de saúde atuam 
de forma descentralizada e, no âmbito de seu território desenvolvem ações de promoção, de 
prevenção e enfrentamento de problemas de saúde, incluindo a vigilância epidemiológica.  
 
Um dos conceitos fundamentais desse modelo de atenção é o de Sistema Integrado de Serviço 
de Saúde (SISS). Ou seja, numa perspectiva de hierarquização do atendimento os pontos de 
atenção primária permitem o acesso aos demais pontos de atenção do sistema, como os de 
Atenção Especializada Ambulatorial. Algumas dessas Unidades Básicas com Especialidades 
realizam serviços de média e alta complexidade. 
 
Ainda na Tabela 7.3.4.1-1 observa-se que existem 39 estabelecimentos públicos (municipais, 
estaduais e federais) dedicados à Atenção Ambulatorial Especializada. Entre eles destacam-se 
as unidades especializadas em atendimento psicossocial – CAPS, que fazem parte do Programa 
de Saúde Mental de Curitiba. 
 
Com relação à estrutura hospitalar observa-se que 83% dos hospitais são privados. O setor 
público dispõe de 16 hospitais, sendo 5 gerais e 2 especializados, além de um centro de 
atenção hemoterápica e oito unidades de Pronto Atendimento de Urgência/Emergência. Estas 
últimas unidades são os chamados Centros Municipais de Urgência Médica (CMUM) que 
oferecem atenção pré-hospitalar com seus leitos operando em regime de internação. Funciona 
como modelo resolutivo que recebe 90% dos pacientes atendidos pelo serviço de urgência 
SAMU, mas encaminha para a retaguarda hospitalar apenas 10% de seus pacientes.  
 
A rede hospitalar mantida pelo setor privado é formada por 79 estabelecimentos, dos quais 13 
são filantrópicos. Cabe destacar que parte dos hospitais particulares mantém convênios com a 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Com relação às Unidades de Apoio à Diagnose e Terapia cabe destacar a absoluta 
predominância do setor privado, com 390 laboratórios. Existem apenas dois laboratórios 
públicos em Curitiba, um municipal e outro estadual. 

                                                           
10

 Segundo dados da SMS as 55 unidades de SF envolvem 175 equipes de Saúde de Família e 15 equipes de Saúde 

Bucal, cobrindo cerca de 620.500 usuários. Envolve também o programa de Agentes Comunitários que num total de 

1.116 agentes, cobrem todo o município de Curitiba.  
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Quanto aos recursos voltados ao Apoio à Gestão, destacam-se as unidades da própria SMS, 
entre as quais os Distritos Sanitários, a Unidade de Vigilância à Saúde e o Centro de Regulação 
de Serviços de Saúde. 
 

� Atenção hospitalar  
 
A Tabela 7.3.4.1-2 apresenta os dados relativos às unidades de saúde públicas municipais, 
além de hospitais públicos e privados conveniados e seu objetivo é permitir uma visão da 
distribuição territorial do atendimento público, considerando a estrutura dos Distritos Sanitários 
de Curitiba. 
 
Verifica-se que em quase todos os DS predominam os estabelecimentos de atenção primária à 
saúde, pois as unidades básicas e as unidades com saúde da família representam 60% ou mais 
do total dos equipamentos, bem de acordo com o modelo regionalizado e hierarquizado de 
serviço adotado pela SMS. A única exceção, que, aliás, reforça a regra, é o DS Matriz, que 
agrega os bairros mais centrais de Curitiba, dispondo apenas de duas Unidades de Saúde e 
duas unidades de Saúde da Família. 
 
Por outro lado, observa-se que a estrutura hospitalar apresenta forte concentração justamente 
nessa área central da cidade, que constitui o DS Matriz: com 18 hospitais públicos e privados 
conveniados instalados em seu território, abarca 56% das unidades hospitalares do município 
(Figura 7.3.4.1-2). 
 
Com relação aos serviços de urgência/emergência pode-se afirmar que as 8 unidades CMUM 
cobrem todo território, distribuindo-se uma unidade em cada distrito sanitário. A exceção refere-
se ao DS Matriz. Como já verificado acima, os CMUMs atendem, prioritariamente, os casos de 
urgência e dispõem de leitos que operam em regime de internação hospitalar. 
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Tabela 7.3.4.1-2  
Unidades Municipais de Saúde por Tipo e Regional de Saúde, Curitiba (AII), 2011 

 

Regional 
de Saúde 

Unidade de Saúde por Tipo
1 

Total 
Geral Básica 

Saúde da 
Família 

Especializada 
Especializada 

SM CAPS 
Urgências 
Médicas 

Apoio à 
Diagnose 

Laboratório 

Hospital 
Geral 

Hospital 
Especializado 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Bairro 
Novo 

- - 11 84,6 - - - - 1 7,7 - - 1 1,77 - - 13 100 

Boa Vista 14 51,9 3 11,1 - - 6 22,2 1 3,7 - - 2 7,4 1 3,7 27 100 
Boqueirão 9 50,0 5 27,8 - - 1 5,6 1 5,6 - - 1 5,6 1 5,6 18 100 
Cajuru 4 26,7 7 46,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 - - - - 1 6,7 15 100 
CIC 6 37,5 8 50,0 - - - - 1 6,3 - - 1 6,3 - - 16 100 
Matriz 2 6,3 2 6,3 3 9,4 6 18,8 - - 1 3,1 10 31,3 8 25,0 32 100 
Pinheirinho 5 26,3 9 47,4 - - 3 15,8 1 5,3 - - 1 5,3 - - 19 100 
Portão 10 50,0 2 10,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 2 10,0 20 100 
Santa 
Felicidade 

55 31,3 6 37,5 1 6,3 1 6,3 1 6,3 - - 1 6,3 1 6,3 16 100 

Total 55 31,3 53 30,1 6 3,4 20 11,4 8 4,5 2 1,1 18 10,2 14 8,0 176 100 
Fonte: Cadastro de Equipamentos Urbanos, IPPUC.  
(1)

Inclui unidades de saúde municipais e hospitais públicos e conveniados 
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A Figura 7.3.4.1-2 apresentada a seguir aponta a distribuição dos equipamentos de saúde e dos 
hospitais no espaço urbano de Curitiba. 
 

 
Elaboração IPPUC 2011 

Figura 7.3.4.1-2 – Equipamentos de Saúde e Hospitais, Curitiba (AII), 2011. 
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Um aspecto importante da infraestrutura de saúde instalada refere-se à oferta de leitos para 
internação hospitalar. A Tabela 7.3.4.1-3 contempla o total de leitos que estão agregados pelos 
principais tipos de especialidade, bem como pelo vínculo com o SUS.  
 
A maior parte dos leitos concentra-se nos tipos cirúrgico e clínico (63,5%). Pode-se observar que 
o SUS tem participação muito expressiva na cobertura de leitos, respondendo por 57,5% do 
total, exceto em relação aos leitos cirúrgicos, onde a proporção de leitos SUS é de 47%.  

 
Tabela 7.3.4.1-3  

Número de Leitos Hospitalares por Tipo de Especialidade e Vínculo com o SUS, Área de 
Influência Indireta (AII), 2011 

Tipo de leito 
Existente SUS Não SUS 

N° % N° % N° % 

Cirúrgico 2.378 37,3 1.132 30,8 1.246 45,9 
Clínico 1.673 26,2 984 26,8 689 25,4 
Obstétrico 510 8,0 276 7,5 234 8,6 
Pediátrico 472 7,4 332 9,0 140 5,2 
Outras 
Especialidades 792 12,4 477 13,0 315 11,6 

Hospital Dia 557 8,7 469 12,8 88 3,2 
Total 6.382 100,00 3.670 100,0 2.712 100,0 

Fonte: CNES/MS Acesso em 10/12/2011 
 
Considerando a população de Curitiba 1.751.907 habitantes (Censo 2010) existem 3,64 leitos 
por mil habitantes. De acordo com parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde (Portaria 
GM/MS 1101/2002), são necessários de 2,5 a 3 leitos para cada 1000 habitantes. Assim, para 
Curitiba estima-se que são necessários no mínimo 4.380 leitos a no máximo, 5.256 leitos. 
Quanto aos leitos de UTI, a portaria acima referida define como parâmetro de 4% a 10% dos 
leitos existentes. Portanto, estimam-se como necessários de 255 a 638 o número de leitos em 
UTI. 
 
Tendo em vista esses parâmetros pode-se considerar que a capacidade de leitos hospitalares 
instalada em Curitiba é 21% acima do parâmetro máximo. Com relação aos leitos de UTI 
(complementares) também há super dimensionamento, pois o total de 731 leitos 
complementares representa 14% a mais do que o parâmetro máximo. 
 
Os dados acima demonstram que existe uma oferta de leitos satisfatória para atender a 
população de Curitiba. No entanto esses dados devem ser analisados com cautela, pois a 
distribuição dos leitos no território municipal não é homogênea, o que acaba direcionando a 
demanda para a área central de Curitiba, onde se verifica uma relativa concentração de 
hospitais. Ademais Curitiba é considerada pólo estadual e principal referência para municípios 
da região metropolitana, do litoral e de outras regiões do estado, que têm menor disponibilidade 
de serviços e programação no atendimento hospitalar (CMS, 2010). 
 
 

� Recursos humanos em saúde 
 
O total de recursos humanos envolvidos na atenção à saúde constitui outro indicador 
comumente utilizado para dimensionar e caracterizar o atendimento à população. A Tabela 
7.3.4.1-4 apresenta uma comparação de Curitiba com o estado do Paraná quanto ao número de 
médicos, dentistas e enfermeiros envolvidos e a  sua vinculação com o SUS.  
 



                                                                                                                                                                                            

Cap. IV - 68 
 

Os dados mostram que tanto no estado como na capital é elevada a proporção de médicos 
cadastrados no SUS (75% e 60% respectivamente). Com relação aos dentistas, a proporção dos 
que trabalham vinculados ao SUS é bem menos significativa: no Paraná 41% e em Curitiba, 
apenas 27%. Situação bem diferente é a dos profissionais de enfermagem, pois nas duas 
localidades é reduzida a parcela que trabalha independente do SUS: 6% no Paraná e 13 % na 
capital. 
 
A Portaria 1.101/2002 estabelece parâmetros para a proporção de recursos humanos no 
sistema de saúde por habitantes. Com relação aos médicos prevê o seguinte parâmetro: 
1médico/1000 hab. e com relação aos dentistas, 1/1500 a 5000/hab.  
 
A utilização de índices como estes deve levar em consideração que cada localidade tem 
condições socioeconômicas, culturais e principalmente epidemiológicas específicas, o que 
dificulta o estabelecimento de um índice único e ideal. No entanto, considerando esses 
parâmetros apenas como referência, observa-se que Curitiba apresenta uma posição positiva, 
pois se estima que existem cerca de 3,2 médicos por 1000 hab. e 1,9 odontólogos por 1500 hab. 
Esta é uma situação bem mais favorável do que a do estado do Paraná que também apresenta 
índices superiores ao padrão mínimo. 
 

Tabela 7.3.4.1-4  
Recursos Humanos (indivíduos) por Categoria e Tipo de Vínculo com o SUS, Paraná e 

Curitiba (AII), 2011(1) 

 

Vínculo Paraná Curitiba 

Médico Odontológico Enfermeiro Médico Odontológico Enfermeiro 
 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Total 15.660 100 7.627 100 7.054 100 5.686 100 2.208 100 1.569 100 

Atende 
ao SUS 11.848 75,7 3.199 41,9 6.606 93,6 3.451 60,7 611 27,7 1.364 86,9 

Não 
Atende 
ao SUS 

3.812 24,3 4.428 58,1 448 6,4 2.235 39,3 1.597 72,3 205 13,1 

Prof. por 
hab 1,5  1,1  - - 3,2  1,9  - - 

Prof. SUS 
por hab. 1,1  0,5  - - 2,0  0,5  - - 

Fonte :CNES/MS Situação do Cadastro em janeiro/2011. Acesso em dezembro de 2011. 
(1) Dados referem-se a janeiro de 2011. 
 
Ainda com relação à infraestrutura do atendimento em saúde em Curitiba (AII), cabe destacar 
que a população conta com um dinâmico setor privado de saúde. Na Tabela 7.3.4.1-1 foi 
observado que em seu território encontram-se instalados significativo conjunto de hospitais, 
clínicas de especialidades, laboratórios e unidades de análise além de 3.633 consultórios 
privados. 
 
Complementando esse quadro deve ser abordada a participação da Medicina Suplementar, 
mantida pelas operadoras e planos privados de saúde, no conjunto do atendimento à população. 
 
A participação desse segmento da medicina tem crescido em Curitiba: em 2000, a taxa de 
cobertura era de 38% e em 2011 é de 52%. Os dados da Figura 7.3.4.1-3 permitem comparar a 
cobertura da medicina de grupo no estado do Paraná, Região Metropolitana de Curitiba e o 
município de Curitiba. 
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Fonte: CNES/MS 

Figura 7.3.4.1-3  
Taxa de Cobertura de Planos de Saúde, Paraná, RMC e Curitiba (AII), 2011 

 
 

� Indicadores Epidemiológicos 
 

� Mortalidade geral  
 
O coeficiente de mortalidade geral em Curitiba, em 2010 é 5,6 óbitos por 1000 habitantes, o que 
representa um total de 9.845 mortes. Historicamente as duas principais causas de mortalidade 
em Curitiba têm sido as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias. Observa-se no 
período analisado uma tendência de redução da participação das doenças cardiovasculares na 
mortalidade proporcional e um aumento das neoplasias. 
 
As doenças infecciosas e as afecções do período perinatal têm reduzido sua participação como 
causa de óbitos, o mesmo ocorrendo com as doenças do aparelho respiratório. Por outro lado, 
verifica-se o crescimento da proporção de óbitos por causas externas (acidentes e violência), 
que de 12,3% em 2001, atingiu 15,36% em 2009.  

 
Tabela 7.3.4.1-5  

Proporção de óbitos (%) por Grupo de Causas, Curitiba (AII), 1999 a 2009 

Anos 

Doenças 
do 

Aparelho 
Circulatório 

Neoplasias 
Causas 

Externas 

Doenças 
do 

aparelho 
respiratório 

Doenças 
infecciosas 

e 
parasitárias 

Afecções 
originadas 

no 
período 
perinatal 

Demais 
Causas 

definidas 
Total 

1999 35,04 18,18 12,30 11,32 4,12 2,66 16,39 100 
2001 33,68 19,07 12,48 10,73 4,18 2,34 17,52 100 
2003 32,93 19,62 13,58 9,96 3,75 1,93 18,22 100 
2005 29,99 20,40 15,33 10,05 3,36 1,64 19,23 100 
2007 31,31 20,61 15,58 9,59 3,79 1,38 18,74 100 
2009 29,94 21,18 15,36 8,61 3,07 1,26 20,57 100 

Fonte: Ministério da Saúde/ SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 
 
Desde o final da década de 1980 a violência vem sendo tratada como questão de saúde pública. 
Sua inclusão como problema de saúde deve-se às dimensões que ela assumiu e ao impacto na 
morbimortalidade das populações, principalmente nos grandes centros urbanos e entre as faixas 
etárias mais jovens. O crescente número de mortes e de traumas por causas violentas exerce 
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pressão sobre os serviços de saúde pela necessidade de atendimento das pessoas lesionadas e 
seus desdobramentos ao longo do tempo. Além da demanda por serviços de urgência e de 
atenção especializada, acresce a procura por reabilitação física, psicológica e de assistência 
social (Jorge, 2002). 
 
A Tabela 7.3.4.1-6 trata da mortalidade proporcional e mede a participação dos óbitos em cada 
faixa etária, em relação ao total de óbitos. 
 
Elevadas proporções de óbitos nas faixas de crianças e jovens estão associadas a más 
condições de vida e de saúde. Por outro lado, a concentração de óbitos em grupos mais idosos 
indica a redução da mortalidade entre os mais jovens e o conseqüente aumento da expectativa 
de vida da população (RIPSA 2008). 
 
Nessa tabela pode-se identificar um deslocamento dos óbitos para as faixas de crianças e 
jovens principalmente de 5 a 19 anos, além dos adultos de 20 a 49 anos.  A principal causa de 
mortalidade nesses segmentos da população está no grupo de causas externas (destaque na 
Tabela 7.3.4.1-6).  
  
Esses dados revelam um aspecto do perfil da mortalidade por causas externas, qual seja, sua 
concentração na faixa de jovens de 15 a 19 anos (84%). A perda de vidas de crianças e 
adolescentes de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos, também teve como principal motivo a violência e 
os acidentes (38% e 59% respectivamente). 
 

 
Tabela 7.3.4.1-6  

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária, segundo Grupo de Causas, Curitiba (AII), 
2008 

Grupo de Causas 
Menor 

1 
1 a 
4 

5 a 9 
10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

60 e 
mais 

65 e 
mais 

Total 

Doenças do aparelho circulatório 1,6 0,0 0,0 4,8 1,7 12,9 32,0 38,2 38,8 30,2 

Neoplasias 0,0 17,6 25,0 9,5 4,3 13,1 30,2 23,2 22,1 21,0 

Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

3,6 17,6 38,9 59,5 84,1 47,4 7,9 4,0 3,9 15,4 

Doenças do aparelho respiratório 4,0 5,9 2,8 0,0 0,9 1,8 4,9 13,5 14,4 9,3 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 0,4 11,8 0,0 4,8 1,3 7,4 4,4 1,8 1,6 3,3 

Algumas doenças afec. Originadas no 
per. Perinatal 58,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Demais causas definidas 31,6 44,1 33,3 21,4 7,7 17,3 20,7 19,3 19,2 19,3 

Total 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: DATASUS/SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 
 
 
Quando se desdobra as causas externas em suas causas específicas, pode-se observar que os 
homicídios e os acidentes de transporte se sobressaem. Os dados do Quadro 7.3.4.1-1 
referem-se ao número de óbitos por 100mil habitantes, indicador que permite identificar em que 
medida a população é afetada por determinadas situações de risco e a tendência de 
crescimento desse fenômeno.  
 
Em Curitiba, a taxa de mortalidade por causas externas deve-se principalmente aos acidentes 
de trânsito/transporte e aos homicídios. Quanto aos primeiros, nota-se uma tendência de 
declínio das taxas. Entre 2000 e 2009 verificou-se uma redução de 30% na taxa de mortalidade 
por acidentes de transporte, em relação à situação de 2000. 
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Quanto aos homicídios os dados apontam o forte crescimento no período analisado, pois em 
2009 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes apresentou um aumentou de 98%, em relação 
à situação em 2000. Os homicídios, que representam a principal causa de morte precoce, vêm 
liderando a tendência crescente das causas externas na mortalidade geral. 
 

Quadro 7.3.4.1-1 
Taxa de mortalidade específica por causas externas, Curitiba (AII), 2008 

Taxa de Mortalidade por causa externa – óbito por 100 mil habitantes 

Anos 
Acidentes 

de 
transporte 

Homicídios Suicídios 
Eventual 
intenção 

indeterminada 

Demais 
causas 

externas 

Causas 
externas 

2000 26,8 21,2 3,5 8,6 13,9 74,0 
2002 22,0 26,6 4,6 4,7 12,2 70,1 
2004 24,6 34,2 5,6 2,4 13,5 80,3 
2006 23,8 40,0 5,5 2,7 13,9 85,8 
2008 23,2 42,2 4,2 3,0 13,8 86,4 
2009 18,7 42,0 4,0 1,7 13,2 79,7 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 
 

� Mortalidade Infantil 
 
O coeficiente de mortalidade infantil é considerado, nos meios técnicos e acadêmicos, um dos 
melhores indicadores para avaliar as condições de vida e de saúde de uma população. Os 
valores obtidos nesse indicador revelam as condições socioeconômicas da população e o 
acesso a recursos de infraestrutura de saneamento básico, à habitação, bem como a 
equipamentos e serviços sociais. Ele estima os riscos de morte de crianças até um ano de vida. 
 
Não existe um número ideal para a taxa de mortalidade infantil, mas em países desenvolvidos, 
ela é inferior a cinco óbitos por mil crianças nascidas vivas. 
 
O Quadro 7.3.4.1-2 traz o coeficiente de mortalidade infantil num período de 30 anos, entre 
1979 a 2009, para Curitiba, Estado do Paraná e Brasil. Um fato geral do período nas três 
localidades é a significativa redução da mortalidade infantil. Partindo de patamares muito 
elevados em 1979, a taxa de mortalidade foi reduzida, em quinze anos, em mais de 50% no 
Paraná e Curitiba. No Brasil a queda foi relativamente menor, em pouco mais de 40%. 
 

Quadro 7.3.4.1-2 
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1) em Curitiba (AII), Paraná e Brasil, 1979 a 2009 

Ano 
Localidade 

Curitiba Paraná Brasil 

1979 47,32 56,35 85,00 
1982 36,04 41,91 75,00 
1985 32,31 39,43 67,00 
1988 29,97 32,54 64,00 
1991 27,09 31,16 46,99 
1994 19,98 25,89 41,00 
1997 15,96 18,87 31,90 
2000 14,71 19,40 26,77 
2003 12,42 16,46 23,56 
2006 10,47 13,98 20,66 
2009 8,55 12,03 - 

Fonte: IPPUC/Curitiba em Dados 
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A tendência de queda teve continuidade no período seguinte até 2009, representando cerca de 
7% em Curitiba, 6% no Paraná e 11% no Brasil. Este desempenho reflete, por um lado, a 
melhoria geral das condições de vida da população, e por outro, o resultado da implementação 
de ações básicas de proteção da saúde materna e infantil, reduzindo principalmente a 
mortalidade associada a fatores ambientais. (Ripsa, 2008) 
 
A Figura 7.3.4.1-4 trata da mortalidade infantil em Curitiba e apresenta a comparação com a 
taxa do Paraná e do Brasil no período de 1979 a 2009. 

 

 
Figura 7.3.4.1-4 - Coeficiente de Mortalidade Infantil (1) em Curitiba (AII), Paraná e Brasil, 

1979 a 2009 
                                                             Fonte: IPPUC, Curitiba em Dados 
 
O objetivo da Tabela 7.3.4.1-7 é identificar como a mortalidade infantil se distribui pelos Distritos 
Sanitários de Curitiba, e se existem diferenças significativas de posição quanto a esse indicador, 
considerando que altas taxas de mortalidade de crianças menores do que um ano estão 
associadas a más condições de vida e de saúde. 
 
Apenas três distritos chegaram a 2007 com taxa de mortalidade infantil de um dígito, bem abaixo 
da média da cidade: Portão (7,50), Matriz (7,78) e Santa Felicidade (8,41). Este último partiu, em 
1996, de um patamar bem mais elevado do que os outros dois distritos. 
 
Por outro lado, a situação mais grave é de Cajuru que em 2007 apresentava taxa de mortalidade 
infantil de 15,3, superior à do município. 
 
Finalmente, os distritos Pinheirinho, Bairro Novo, Boa Vista, CIC e Boqueirão apresentavam 
situação intermediária, com taxas de mortalidade infantil entre 11,90 a 10,32. 
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Tabela 7.3.4.1-7  
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1) por Distrito Sanitário de Curitiba (AII), 1996 a 2006 

 
Ano Coeficiente de Mortalidade infantil por distrito sanitário Total 

 Santa 
Felicidade 

Boa 
Vista 

Boqueirão Portão Pinheirinho Cajuru Matriz Bairro 
Novo* 

CIC** 

1996 18,83 17,04 19,90 16,47 18,29 20,41 16,09 - - 18,05 
1997 13,83 16,42 16,18 14,13 22,95 14,87 17,32 12,28 - 15,98 
1998 15,40 16,13 17,75 16,24 22,11 14,59 11,14 18,59 - 16,64 
1999 14,57 15,91 14,81 15,26 16,22 14,93 12,05 12,78 - 14,73 
2000 14,32 16,00 13,06 12,96 14,78 17,81 12,89 16,54 - 14,71 
2001 10,42 13,09 13,81 11,71 13,07 16,59 14,68 17,45 - 13,66 
2002 9,73 13,24 13,07 12,68 10,64 11,08 9,51 13,14 - 11,81 
2003 11,74 9,95 14,33 11,17 12,47 11,72 14,79 13,98 - 12,33 
2004 10,71 9,87 9,50 11,74 13,32 13,62 8,59 10,95 - 11,24 
2005 9,10 7,85 12,20 11,72 19,12 11,99 8,11 15,35 12,24 11,91 
2006 10,52 9,96 6,96 8,39 12,16 9,30 10,06 16,70 10,65 10,32 
2007 8,41 10,68 10,32 7,50 11,90 15,36 7,78 11,21 10,53 10,51 
Fonte: IPPUC/ Curitiba em Dados 
NOTA: (1) Coeficiente por 1000 nascidos vivos. Até 1 ano de vida 
* O DS Bairro Novo foi criado em 1997 a partir do desmembramento do DS Pinheirinho 
** O Distrito CIC foi criado em 2005 absorvendo áreas dos DS Santa Felicidade, Portão e Pinheirinho 

 
� Área de Influência Direta - AID 

 
� Observações metodológicas 

 
A Área de Influência Direta (AID) constitui uma determinada faixa de território, além dos limites 
da Área Diretamente Afetada (ADA) pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde, 
acompanhando toda a extensão desta última. A AID perpassa vários bairros, mas engloba 
apenas uma fração de cada um. Isso significa que nenhum bairro está totalmente incluído na 
área da AID. 
 
Este aspecto da constituição do território da AID limita as possibilidades de um estudo baseado 
em dados secundários – que são obtidos, em sua maior parte, em fontes oficiais. Os diversos 
órgãos que mantém bancos de dados relativos à cidade, de modo geral, tendem a disponibilizar 
dados agregados por bairros ou divisões espaciais maiores. Assim, o recorte espacial da AID 
dificulta a utilização de indicadores como os empregados para o estudo da AII (Curitiba), 
justamente pela dificuldade de desagregar os dados em unidades espaciais menores que 
bairros. 
 
O diagnóstico de saúde na Área de Influência Direta (AID) focaliza principalmente a oferta de 
equipamentos de saúde implantada e em funcionamento nesta área. 
  
A principal fonte de dados para este estudo foi o Cadastro de Equipamentos Urbanos do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC –, que contém os 
estabelecimentos de saúde que atuam no território do município, cada um com seu respectivo 
endereço e localização em termos de bairro e regional. Este cadastro foi disponibilizado pelo 
IPPUC que também forneceu a listagem dos estabelecimentos de saúde localizados na AID. 
 
Na caracterização dos recursos de saúde disponíveis na AID os dados foram agregados por 
bairros, pois essa divisão administrativa do espaço urbano é amplamente utilizada e 
reconhecida tanto pela administração pública como pelo setor privado, e também pelos usuários 
dos serviços. No entanto, cabe lembrar que as unidades básicas e especializadas de saúde, 
bem como os hospitais aqui considerados referem-se apenas aos que foram identificadas na 
parte específica do território dos bairros abrangida pela AID. 
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� Infraestrutura de Saúde na Área de Influência Direta – AID 
 
Para a identificação e análise da infraestrutura de saúde na Área de Influência Direta – AID 
foram utilizadas a base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 
CNES/DATASUS do Ministério da Saúde, que permite não só a identificação dos 
estabelecimentos pelo seu endereço como também dados relativos aos serviços que atendem. 
Outra importante fonte de dados foi o Cadastro de Equipamentos Urbanos do Instituto de 
Planejamento e Pesquisa de Curitiba – IPPUC que contém todos os estabelecimentos de saúde 
que atuam no território do município. Este último cadastro foi disponibilizado pelo IPPUC que 
também forneceu a listagem de unidades de saúde localizadas na AID. 
 
Na análise da infraestrutura de saúde na AID optou-se por agregar os dados por bairros, pois 
essa divisão administrativa do espaço urbano é amplamente utilizada e reconhecida não só pelo 
setor público quanto privado, mas também pelos usuários dos serviços. Mas cabe esclarecer 
que o território da AID não engloba a totalidade dos bairros. Como pode ser observado no Mapa 
MSE –OUCLV-03 a AID recobre apenas uma faixa maior ou menor de cada um dos bairros por 
ela atingidos. Os estabelecimentos de saúde aqui considerados referem-se apenas aos que 
foram identificados nessa área específica do território dos bairros. 

 
Tabela 7.3.4.1-8 

Unidades de Saúde por Tipo e Bairros na Área de Influência Direta AID, 2011 

Bairros 

Unidade de Saúde por Tipo 

Total Unid. 
Básic

a 

Saúde 
da 

família 

Unid. 
Especializada 

Saúde 
Menta

l 
CAPS 

Urgências 
Médicas 

Apoio à 
Diagnose 

(Lab.) 

Hosp. 
Geral 

Hosp 
Especializado 

Distr. 
Sanit. 

Atuba 1 1 - - - - - - - 2 
Bacacheri - - - - - - 1 - - 1 
Bairro Alto 1 - - - - - 2 - - 3 
Boqueirão 1 - - - - - - - - 1 

Cajuru - - - - - - - - 1 1 

Capão da 
Imbuia 

1 - - - - - - - - 1 

Capão 
Raso 

1 - - 1 1 - - - 1 4 

Cristo Rei - - - - - - 1 - - 1 
Fanny 1 - - - - - - - - 1 

Guabirotuba - - - 1 - - - - - 1 

J. das 
Américas - - - - - - - 2 - 2 

Novo 
Mundo 1 - - - - - - - - 1 

Pinheirinho 2 - - 2 - - 1 - - 5 
Prado Velho - 1 - - - - - 1 - 2 

Tarumã - - - - - - 1 - - 1 
Total Geral 9 2 - 4 1 - 6 3 2 27 

Fonte: Cadastro de Equipamentos Urbanos, IPPUC 
 
Estão incluídos na Tabela 7.3.4.1-8 os estabelecimentos públicos municipais e hospitais 
privados conveniados. Foram identificadas 27 unidades de saúde na AID, conforme pode ser 
observado na Tabela 7, o que representa 15% do total de estabelecimentos de saúde públicos 
municipais e conveniados do município de Curitiba. A rede de estabelecimentos de saúde 
disponível à população na AID reflete as diretrizes básicas da implantação do SUS, no que 
tange à descentralização, regionalização e hierarquização do atendimento.  
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Grande parte da capacidade instalada nessa área é formada por estabelecimentos de Atenção 
Primária, constituída pelas Unidades Básicas de Saúde (US), considerada a “porta de entrada” 
preferencial da população no sistema. Observa-se que as US estão distribuídas pelos bairros, 
sendo que apenas Pinheirinho dispõe de duas unidades. Os estabelecimentos integrados na 
Estratégia da Saúde da Família na área da AID representam apenas 4,7% do total de unidades 
da AID. Essa área não dispõe de atendimento público ambulatorial especializado, mas conta 
com o serviço de atenção psicossocial, por meio de 4 unidades CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial, que representam 14% do total e estabelecimentos de saúde da área. 
 
Cabe observar que a AID abriga em seu território número significativo de hospitais, dos quais 6 
são gerais e 3 especializados, representando juntos, 33% do total de estabelecimentos. 
Complementa esse quadro uma unidade de urgência médica, representada por uma Unidade de 
Saúde 24 horas. 
 
Foi ainda identificada a presença de unidades de apoio à gestão, representadas pela sede de 
dois Distritos Sanitários, um do Cajuru e outro do Pinheirinho. 
 

Tabela 7.3.4.1-9 
Unidades de Saúde por Tipo, Área de Influência Direta AID da OUC LV, 2011 

Tipo de Equipamento de Saúde Números Absolutos Números relativos (%) 

US Básica 9 33,3 
SF Saúde da Família 2 7,4 
US Especializada 0 0,0 
CAPS/Resid. Terapeutica 4 14,8 
Urgência M édica 1 3,7 
Hospital Geral 6 22,2 
Hospital Especializado 3 11,1 
Laboratório 0 0,0 
Apoio a Gestão (DS) 2 7,4 
Total 27 100 

Fonte: Cadastro de Equipamentos Urbanos, IPPUC 
 
Considerando a capacidade instalada na AID, cabe verificar sua adequação em relação aos 
parâmetros propostos pela Portaria GM/MS nº648/2006 que instituiu a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). Esta Portaria do Ministério da Saúde definiu alguns parâmetros quanto ao 
dimensionamento da rede de assistência básica, tais como: 
 
“Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, 
recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, localizada dentro do 
território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica”. 
“Para UBS com Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de 
uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem 
responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica”. 
 
Em face desses parâmetros, e considerando a população residente na AID (185.720 pessoas) 
avalia-se que esta área da OUC LV dispõe de situação satisfatória quanto à disponibilidade de 
Unidades Básicas, mas necessitando de ampliação no programa de Saúde da Família, de 
acordo com a estratégia prioritária do Ministério da Saúde e da SMS para este programa. No 
entanto, essa avaliação não pode ser considerada de forma isolada, pois a rede de atenção 
básica à saúde tem grande capilaridade na cidade e o território deve ser considerado em sua 
contigüidade e com os recursos de deslocamento que garantem a acessibilidade. 
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� Área Diretamente Afetada - ADA 
 

� Observações metodológicas 
 
Para a caracterização do setor Saúde na Área Diretamente Afetada (ADA) da OUC LV devem 
ser consideradas as mesmas observações metodológicas relativas à AID, referentes à 
dificuldade de obtenção de dados desagregados territorialmente. 
 
A ADA é formada por uma determinada faixa do território urbano ao longo da Rodovia BR116, 
envolvendo em sua extensão frações dos bairros que ali se situam. Esse aspecto da 
constituição de seu território limita as possibilidades de um estudo baseado em dados 
secundários – que são obtidos, em sua maior parte, em fontes oficiais. Os diversos órgãos que 
mantém bancos de dados relativos à cidade, de modo geral, tendem a disponibilizar dados 
agregados por bairros ou divisões espaciais maiores. Assim, o recorte espacial da ADA dificulta 
a utilização de indicadores como os empregados para o estudo da AII, justamente pela 
dificuldade de desagregar os dados em unidades espaciais menores que bairros. 
 
Sendo assim, tal como na AID, o diagnóstico de saúde na ADA focaliza principalmente a oferta 
de estabelecimentos e serviços relativos à Atenção Básica em Saúde e serviços especializados, 
além de hospitais e serviços de urgência e emergência.  
 
A principal fonte de dados para este estudo foi o Cadastro de Equipamentos Urbanos do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC –, que contém os 
estabelecimentos de saúde que atuam no território do município, cada um com seu respectivo 
endereço e localização em termos de bairro e regional. Este cadastro foi disponibilizado pelo 
IPPUC que também forneceu a listagem das unidades de saúde localizadas na ADA.  
 
Os dados foram agrupados pelos Setores da OUC LV (Norte, Centro e Sul) de modo a garantir a 
uniformidade e coerência da análise em relação às demais partes desse Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA da OUC LV 
 

� Infraestrutura de Saúde na Área Diretamente Afetada - ADA 
 
No território que constitui a ADA foi identificado número bem reduzido de estabelecimentos de 
saúde.  Do total de 10 unidades, 50% refere-se à atenção primária desenvolvida pelas US sem 
saúde da família. Cabe destacar que aí estão instalados três hospitais gerais, inclusive o HG 
Zilda Arns recém inaugurado, de administração municipal e especializado no atendimento ao 
idoso. 
 
No Setor Norte foram identificados dois hospitais gerais e duas unidades básicas de saúde; no 
Centro constam apenas uma US e um Centro de Atenção Psicosocial – CAPS Cajuru e no Sul 
destacam-se duas US; um CAPS e o HG Zilda Arns. 
 
No entanto a análise da cobertura por serviços de saúde na ADA deve considerar a oferta 
instalada nas proximidades, principalmente na AID, que, como analisado acima, dispõe de gama 
maior de serviços de atenção à saúde. 
 
No Quadro 7.3.4.1-3 são identificados os estabelecimentos de saúde localizados no território da 
ADA, onde se verifica que o setor da OUC LV Centro é o único sem Hospital Geral, enquanto o 
setor Norte possui dois hospitais gerais e no setor sul um. 
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Quadro 7.3.4.1-3 
Estabelecimentos de Saúde Localizados na Área Diretamente Afetada (ADA), por Setor da 

OUC LV, 2011 

Setor da OUC LV Bairro 
Tipo de Unidade 

de Saúde 
Dependência 

Administrativa 
Nome da Unidade 

Norte 

Atuba UB Municipal US Atuba 
Bairro Alto UB Municipal US Higienólolis 
Bairro Alto HG Particular HG S.Madalena 

Sofia 
Bairro Alto HG Particular HP Vita Curitiba 

Centro 
Capão da Imbuia UB Municipal US Iracema 
Guabirotuba CAPS/RT Municipal CAPS Cajuru 

Sul 

Boqueirão UB Municipal US Tapajós 
Pinheirinho UB Municipal US N.S. Sagrado 

Coração 
Pinheirinho CAPS/RT Municipal CAPS Bairro Novo 
Pinheirinho HG Municipal HG Zilda Arns 

 
 

� Síntese dos principais aspectos da infraestrutura de saúde na AII, AID e 
ADA 

 

•  A infraestrutura de saúde para a população da AII (Curitiba) dispõe de ampla rede de 
estabelecimentos públicos e privados de atenção à saúde, que se caracteriza pela sua 
capilaridade e cobertura de todo território urbano. 
 

• O serviço público e privado conveniado atende aos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) relativos à regionalização, hierarquização e integração dos diversos níveis 
de atenção à saúde. 
 

• As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família constituem os 
pilares da Atenção Primária e representam a “porta de entrada” preferencial no sistema 
público de saúde e acesso aos serviços especializados de maior complexidade. 
 

• Além da rede pública de saúde, Curitiba dispõe de um vigoroso setor privado de saúde e 
de um taxa crescente de cobertura pela Saúde Suplementar. 
 

• A infraestrutura de atenção à saúde para a população da AID distribui-se de forma 
relativamente homogênea por seu todo território. Predominam as unidades de atenção 
básica (US e SF), mas a presença de hospitais é significativa. 
 

• A infraestrutura de atenção à saúde para a população da ADA caracteriza-se pela 
reduzida presença de estabelecimentos de atenção básica, mas inclui importantes 
hospitais do município. Essas características devem ser observadas nas projeções de 
demandas futuras decorrentes da implantação da OUC LV. 
 

• Em Curitiba as taxas de mortalidade infantil apresentaram acentuada redução, 
principalmente se comparada às taxas nacionais. Este desempenho resulta de ações 
básicas de proteção à saúde materna e infantil. 
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7.3.4.2) Educação 
 

� Apresentação 
 
Nesta parte do presente estudo será elaborada uma síntese das condições do atendimento 
escolar nas três áreas de abrangência, quais sejam, a Área de Influência Indireta (AII) que 
corresponde ao município de Curitiba; a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente 
Afetada (ADA). 
 
 Serão apresentados inicialmente, alguns indicadores sócio-demográficos gerais como a taxa de 
analfabetismo e anos de estudo da população. Em seguida, sobre a Educação Básica, serão 
incluídos dados da infraestrutura escolar e de matrículas, além de indicadores de eficiência e 
rendimento. Com relação ao Ensino Superior serão abordados aspectos relativos à oferta de 
estabelecimentos universitários, bem como o total de matrículas. 
 
Este diagnóstico teve como base o levantamento de dados secundários em sítios eletrônicos de 
órgãos como o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPPUC) e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, entre outros. A utilização de tabelas, 
gráficos e mapas visa apoiar a análise e contribuir para sua melhor clareza.  
 
 

� Área de Influência Indireta - AII 
 

• Indicadores sociodemográficos 
 

� Taxa de analfabetismo 
 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 revelaram que pela primeira vez a taxa de 
analfabetismo no Brasil atingiu um dígito (9,6%), com a redução de 29% em relação à verificada 
em 2000 (13,6%). O Estado do Paraná e Curitiba desde 2000 já apresentavam situação bem 
mais favorável quanto a esse indicador nacional, mas também tiveram redução significativa em 
2010, obtendo taxas de 6,3% e 2,1% respectivamente.  
 
Os dados sobre analfabetismo revelam que existe ampla variação quando se considera os 
diferentes grupos de idade.  Observa-se que em 2010, entre os mais jovens, de 15 a 24 anos de 
idade, a proporção de analfabetos é bem reduzida, mesmo no Brasil, que atingiu a taxa de 2,5%. 
Com relação ao Paraná e Curitiba, as taxas observadas nesta faixa etária, que chegaram a 
0,9% e 0,5% , conforme  Figura 7.3.4.2-2. 
 
Entre as pessoas de 25 a 59 anos, o analfabetismo também teve redução, mas ainda é 
significativo. No entanto esse problema assume mais graves proporções entre as pessoas 
idosas, de 60 anos e mais, particularmente no Brasil e no Paraná onde se verificaram, em 2010, 
as taxas de 26,5% e 21,8% respectivamente. (Ver Figura 7.3.4.2-3 e 7.3.4.2-4) 
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Tabela 7.3.4.2-1 
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais, por grupos de idade, 

Brasil, Paraná e Curitiba, 2000 e 2010 (em %) 
 

Localidades 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 

Total 
Grupos de idade 

15 a 24 anos 25 a 59 anos 60 anos ou mais 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Brasil 13,6 9,6 5,8 2,5 13,0 8,5 35,2 26,5 
Paraná 9,5 6,3 2,0 0,9 8,5 4,6 31,8 21,8 
Curitiba 3,4 2,1 0,9 0,5 2,8 1,4 12,5 7,7 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE 

 
 

 
Figura 7.3.4.2-1 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais de idade, 

Brasil, Paraná e Curitiba (AII), 2010 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE 

 

 
Figura 7.3.4.2-2 - Taxa de analfabetismo da população de 15 a 24 anos de idade, 

Brasil, Paraná e Curitiba (AII), 2010 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE 
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Figura 7.3.4.2-3- Taxa de analfabetismo da população de 25 a 59 anos de idade, 

Brasil, Paraná e Curitiba (AII), 2010 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE 

 
 

 
Figura 7.3.4.2-4 - Taxa de analfabetismo da população de 60 anos ou mais de idade, 

Brasil, Paraná e Curitiba (AII), 2010 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE 

 
� Anos de estudo 

 
Um dos indicadores mais sensíveis para a caracterização da população quanto ao nível de 
escolaridade refere-se aos anos de estudo das pessoas com idade de 10 anos e mais. Para este 
indicador foi utilizado o Censo de 2000, pois o IBGE ainda não publicou os dados da Amostra do 
Censo de 2010. Portanto, os dados devem ser interpretados como referência, e pode-se supor a 
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hipótese de uma melhora na escolaridade da população, seguindo a tendência verificada nas 
taxas de analfabetismo. 
 
A Tabela 7.3.4.2-2 traz o percentual de pessoas em cada grupo de anos de estudo e permite 
comparar a posição relativa do Paraná, da Região Metropolitana de Curitiba e do município de 
Curitiba quanto a este indicador.  
 
Observa-se que a capital tem posição mais favorável em todos os grupos de anos de estudo. 
Nas três localidades aqui citadas a proporção das pessoas que tem de 4 a 7 anos de estudo é a 
mais elevada: 35% no Paraná, 33% na RMC e 28% em Curitiba. Isso significa que o grupo de 
pessoas que não chegou a concluir o ensino fundamental é, proporcionalmente, o maior. Nesse 
grupo Curitiba tem a melhor posição. 
 
Nos dois grupos de maior escolaridade (11 a 14 anos de estudo e 15 anos ou mais), Curitiba 
também apresenta melhor posição, pois 26% de sua população com 10 anos e mais de idade 
têm de 11 a 14 anos de estudo, e 11% têm 15 anos ou mais de estudo. Nas outras duas 
localidades, as proporções são significativamente menores. 
 
A Figura 7.3.4.2-5 que segue e a Tabela 7.3.4.2-2 ilustram essa análise com clareza. 
 

Tabela 7.3.4.2-2 
Anos de estudo da população de 10 anos e mais, Paraná,  

Região Metropolitana de Curitiba e Curitiba (AII) 

Localidade 

Grupos de anos de estudo 

Sem 
instrução 
e menos 
de 1 ano 

1 a 3 
anos 

4 a 7 
anos 

8 a 10 
anos 

11 a 14 
anos 

15 anos 
ou 

mais 

Não 
determinados 

Total 

% % % % % % % % 

Paraná 8,5 16,5 35,4 17,7 16,4 4,6 1,0 100 
RMC (1) 5,1 13,0 33,3 19,6 20,9 7,4 0,6 100 
Curitiba 3,6 9,7 28,3 20,0 26,5 11,3 0,5 100 
Fonte: Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. Resultados da Amostra 
(¹) Região Metropolitana de Curitiba, inclusive a Lapa incorporada em 2002 
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Figura 7.3.4.2-5 - Anos de estudo da população de 10 anos e mais, Paraná, Região 

Metropolitana de Curitiba e Curitiba (AII) 
Fonte: Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. Resultados da Amostra 

 
 

• Infraestrutura Escolar e Matrículas 
 

� Rede Escolar 
 

Os dados da Tabela 7.3.4.2-3 indicam o número de escolas conforme a modalidade de ensino 
na Educação Básica. Ao todo são 1.681 unidades, mas esse número não representa 
exatamente a quantidade de prédios escolares, pois uma mesma escola pode eventualmente 
manter mais de uma modalidade de ensino. 
 
Curitiba dispõe de 1.681 unidades escolares das quais 53% são públicas (municipais, estaduais 
e federais) e 47%, do setor privado. Observa-se que a Rede Municipal tem participação mais 
significativa na educação infantil e no ensino fundamental, enquanto a rede estadual é mais 
presente no ensino médio, embora também atenda no fundamental. O setor privado tem número 
maior de creches e pré-escolas, mas também participa de modo significativo da oferta de 
escolas nas demais modalidades da Educação Básica. 
 

Tabela 7.3.4.2-3 
Escolas de Educação Básica, por Dependência Administrativa, Curitiba (AII),2010 

Dependência 
Administrativa 

Creche Pré-escola Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Total % 

Estadual 0 1 152 120 273 16,2 
Federal 1 1 1 3 6 0,4 
Municipal 168 264 176 0 608 36,2 
Privada 272 294 135 93 794 47,2 
Total 441 560 464 216 1681 100 

Fonte: IPPUC, 2011 
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Quando se analisa a evolução da rede escolar de Curitiba no período de 2000 e 2010, observa-
se que a rede municipal e a rede privada monopolizaram o crescimento da oferta em creche, 
pré-escola e ensino fundamental. As escolas particulares também apresentaram forte aumento 
relativo no ensino médio, dividindo com a rede estadual, a atuação nessa modalidade de ensino, 
conforme Tabela 7.3.4.2-4. 
 

Tabela 7.3.4.2-4 
Escolas de Educação Básica, por Dependência Administrativa, 2000 e 2010, Curitiba (AII) 

Dependência 
Administrativa 

Creche Pré-escola Ensino Fundamental Ensino Médio 

2000 2010 % 
cresci 
mento 

2000 2010 % 
cresci 
mento 

2000 2010 % 
cresci 
mento 

2000 2010 %cresci 
mento 

Estadual 1 0 - 28 1 (96,4) 173 152 (12,1) 85 120 41,2 
Federal 0 1 - 0 1 - 1 1 - 3 3 - 
Municipal 125 168 34,4 174 264 51,7 131 176 34,4 0 0 - 
Privada 171 272 59,1 255 294 15,3 97 135 39,2 58 93 60,3 
Total 297 441 48,5 457 560 22,5 402 464 15,4 146 216 47,9 

Fonte: IPPUC, 2011 

 
O Mapa – MSE – OUCLV - 04 traz a localização das escolas das três redes de ensino (estadual, 
municipal e particular) e permite verificar a distribuição desses equipamentos no espaço urbano 
de Curitiba. 
 
 

� Evolução das matrículas na Educação Básica 
 
A Educação Infantil tinha em 2010, 55.257 alunos, com participação majoritária da rede pública 
municipal, que respondia por 54% do total. A rede particular cobria outros 45% das matrículas. 
Esta modalidade de ensino teve um crescimento expressivo e contínuo na década, com um 
incremento de matrículas na ordem de 96%, como é possível observar na Tabela 7.3.4.2-5 e na 
Figura 7.3.4.2-6 abaixo. 
 

Tabela 7.3.4.2-5 
Evolução da Matrícula em Educação Infantil por Rede de Ensino, 2000 a 2010 Curitiba (AII) 

Rede de 
Ensino 

2000 2003 2005 2007 2010 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Estadual 2.453 8,7 639 1,5 461 1,0 401 1,0 14 0,0 
Federal - - 195 0,5 170 0,4 107 0,3 114 0,2 
Municipal 10.668 37,9 18.883 45,7 22.597 50,0 23.238 56,5 30.135 54,5 
Privada 15.060 53,4 21.625 52,3 21.951 48,6 17.405 42,3 24.994 45,2 
Total 28.181 100 41.342 100 45.179 100 41.151 100 55.257 100 

Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP 
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Figura 7.3.4.2-6 - Evolução da Matrícula em Educação Infantil por Rede de Ensino, 2000 a 

2010 em Curitiba (AII) 
Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP 

 
Com relação ao Ensino Fundamental observa-se a participação majoritária da rede pública 
(estadual, federal e municipal), que responde por 78% do atendimento. O setor privado tem 
atuação importante na oferta desse serviço, representando 21% do total das matrículas, 
conforme a Tabela 7.3.4.2-6. 
 
Quando se observa o movimento das matrículas no ensino fundamental, verifica-se um 
crescimento até 2003. Em 2005 ocorre uma queda que se acentua em 2007. As matriculas 
voltam a crescer em 2010, mas sem atingir o patamar de 2003. Esse fenômeno ocorreu em 
outros grandes centros urbanos do país e, segundo analistas, se explica pelo processo de 
transição demográfica, com a queda da taxa de natalidade verificada no Brasil nos últimos anos. 
Ao mesmo tempo, a quase universalização do ensino fundamental pode ter contribuído para 
esse movimento descendente das matrículas, uma vez próximo do limite da demanda (IPEA, 
2009). Na Figura 7.3.4.2-7 é possível identificar com clareza o movimento da matrícula no 
ensino fundamental na década. 
 
 

Tabela 7.3.4.2-6 
Evolução da Matrícula no Ensino Fundamental por Rede de Ensino, 2000 a 2010, Curitiba 

(AII) 
Rede de 
Ensino 

2000 2003 2005 2007 2010 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Estadual 125.924 50,3 114.491 44,4 108.824 43,0 104.879 43,1 95.840 38,7 
Federal 439 0,2 474 0,2 476 0,2 477 0,2 494 0,2 
Municipal 80.446 32,1 102.476 39,7 102.874 40,7 99.472 40,8 98.764 39,9 
Privada 43.569 17,4 40.655 15,8 40.696 16,1 38.758 15,9 52.323 21,1 
Total 250.378 100 258.096 100 252.870 100 243.586 100 247.421 100 

Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP 
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Figura 7.3.4.2-7 - Evolução da Matrícula no Ensino Fundamental por Rede de Ensino, 2000 

a 2010, Curitiba (AII) 
Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP 

 
O Ensino Médio em Curitiba é mantido principalmente pela rede estadual, com 63% das 
matrículas. O setor público federal tem reduzida participação (7%) e a iniciativa privada cobre 
29% do total da oferta de matrículas nessa modalidade de ensino, conforme Tabela 7.3.4.2-7. 
 
O crescimento das matrículas do ensino médio na década 2000/2010 apresenta um perfil 
pendular, com queda de 7,5% em 2003, seguido por crescimento em 2005 e nova queda em 
2007. Em 2010 as matrículas retomam seu ciclo ascendente, com um acréscimo de 13% em 
relação a 2007. Este último crescimento deveu-se principalmente à rede pública federal, com a 
oferta de 6.907 novas matrículas em relação a 2007. No mesmo período a rede particular 
também teve crescimento de 18% no total de alunos.  
 
Os motivos dessa oscilação devem ser mais bem avaliados, mas uma hipótese a ser investigada 
diz respeito aos possíveis efeitos da Emenda Constitucional nº 59/2009 que modificou a 
definição da educação obrigatória, ampliando de 9 para 14 anos a duração da obrigatoriedade 
de escolarização. Ademais, a expansão econômica do país nos últimos anos pode ter 
influenciado o aumento da demanda na educação de nível médio. 
 

Tabela 7.3.4.2-7 
Evolução da Matrícula no Ensino Médio por Rede de Ensino, 2000 a 2010, Curitiba (AII) 

Rede de 
Ensino 

2000 2003 2005 2007 2010 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Estadual 69.892 72,7 64.631 74,1 64.884 67,6 64.227 70,8 64.332 62,9 
Federal 5.075 5,3 1.931 2,2 3.493 3,6 1.003 1,1 7.910 7,7 
Municipal - - - - - - - - - - 
Privada 21.191 22,0 20.705 23,7 27.565 28,7 25.458 28,1 30.001 29,3 
Total 96.158 100 87.267 100 95.942 100 90.688 100 102.243 100 

Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP, 2010 
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Figura 7.3.4.2-8 - Evolução da Matrícula no Ensino Médio por Rede de Ensino, 2000 a 

2010, Curitiba (AII) 
Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP, 2010 

 
O programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA – visa diminuir o analfabetismo e elevar a 
escolaridade de pessoas que não tiveram acesso à educação básica na idade regular. 
 
Conforme a Tabela 7.3.4.2-8 e a Figura 7.3.4.2-9 abaixo, o aspecto que se destaca na evolução 
das matrículas no EJA é a contínua e expressiva redução de matrículas até 2005, o que 
representou uma perda de 60% em relação ao ano de 2000. Em 2007 ocorreu uma retomada do 
crescimento com 17.256 novas matrículas, mas ocorreu nova retração em 2010, na ordem de 
24%. A rede pública (estadual e municipal) contribuiu para esse perfil das matrículas no EJA e, 
em menor proporção, o setor privado que tem modesta participação nessa modalidade de 
ensino.  
 

Tabela 7.3.4.2-8 
Evolução da Matrícula no Ensino de Jovens e Adultos - EJA por Rede de Ensino, 2000 a 

2010, Curitiba (AII) 

Rede de 
Ensino 

2000 2003 2005 2007 2010 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Estadual 44.339 78,1 18.093 60,2 13.231 58,4 31.400 78,7 24.320 80,9 
Federal - - - - - - - - 144 0,5 
Municipal 8.298 14,6 8.175 27,2 7.031 31,0 6.126 15,4 3.831 12,8 
Privada 4.150 7,3 3.780 12,6 2.389 10,5 2.381 6,0 1.750 5,8 
Total 56.787 100 30.048 100 22.651 100 39.907 100 30.045 100 

Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP 
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Figura 7.3.4.2-9 - Evolução da Matrícula no Ensino de Jovens e Adultos - EJA por Rede de 

Ensino, 2000 a 2010, Curitiba (AII) 
Fonte: Censo Escolar, MEC/INEP 

 
 

• Indicadores de eficiência e rendimento 
 

� Rendimento escolar 
 

As taxas de rendimento no ensino fundamental em Curitiba no ano de 2010 são positivas no que 
se refere à evasão escolar, particularmente no ensino municipal (1,8%). No entanto, observa-se 
que as taxas de reprovação são elevadas no segundo ciclo do ensino fundamental, tanto na 
rede estadual como na municipal (16,8% e 16,2% respectivamente), como aponta a Tabela 
7.3.4.2-9. 

 
Tabela 7.3.4.2- 9 

Taxas de Rendimento Escolar no Ensino Fundamental, Curitiba (AII), 2010 (em %) 
Rede de 
Ensino 

Taxa de Rendimento Escolar do Ensino Fundamental 

Aprovação Reprovação Abandono 

1ª a 4ª 
série/ 1° ao 
5° ano 

5ª a 8ª 
série/6° ao 
9° ano 

1ª a 4ª 
série/ 1° ao 
5° ano 

5ª a 8ª 
série/6° ao 
9° ano 

1ª a 4ª 
série/ 1° ao 
5° ano 

5ª a 8ª 
série/6° ao 
9° ano 

Estadual 92,3 78,7 7,2 16,8 0,5 4,5 
Federal - 95,1 - 4,9 - 0 
Municipal 96 82 3,8 16,2 0,2 1,8 
Particular 98,4 95,2 1,5 4,7 0,1 0,1 
Público 95,8 79 4 16,7 0,2 4,3 
Total 96,4 82,1 3,4 14,4 0,2 3,5 

Fonte: MEC/INEP 

 
Com relação ao ensino médio, o rendimento escolar é avaliado pela taxa de evasão, tomada em 
dois momentos – 2005 e 2010 –, com o objetivo de identificar a melhora significativa desse 
indicador no setor público. A evasão escolar apresentou redução tanto no Brasil, como no 
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Paraná e em Curitiba, sendo que nestas duas últimas localidades a taxa chegou a um dígito, 
conforme o Quadro 7.3.4.2-1. 

 
Quadro 7.3.4.2-1 

Taxas de Evasão Escolar no Ensino Médio, por Rede de Ensino, Brasil, Paraná e Curitiba, 
2005 e 2010 (em %) 

Localidade Taxa de Evasão Escolar – Ensino Médio (%) 

Total das Redes 
de Ensino 

Rede de Ensino 
Estadual 

Rede de Ensino 
Municipal 

Rede de Ensino 
Particular 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Brasil 15,2 10,3 17,2 11,7 14,5 10,5 1,5 0,5 

Paraná 13,5 6,7 15,3 7,7 24,5 - 1,1 0,3 

Curitiba 10,8 4,7 14,2 6,0 - - 1,4 0,3 

Fonte: MEC/INEP 

 

 
Figura 7.3.4.2-10 - Taxas de Evasão Escolar no Ensino Médio, Brasil, Paraná e Curitiba, 

2005 e 2010 
Fonte: MEC/INEP 

 
 

� Distorção idade-série 
 
Outro indicador tradicionalmente utilizado para avaliar rendimento e eficiência na educação é a 
taxa de distorção idade-série, que mede a proporção de alunos que não estão matriculados na 
série indicada à faixa etária, decorrente de reprovações, evasão e entrada tardia no sistema 
educacional. 
 
Observa-se na Tabela 7.3.4.2-10 abaixo que é elevada a proporção de alunos que estão acima 
da idade determinada para a etapa final do ensino fundamental, principalmente na rede pública, 
onde a taxa de distorção é de 20%. 
 
Com relação ao nível médio este indicador atinge valores ainda mais elevados desde a 1ª série, 
quando quase 30% dos alunos apresentam este tipo de desequilíbrio. Isso significa que grande 
parte dos alunos entra no ensino médio já com a idade defasada, o que tende a se acentuar ao 
longo do curso. No total do ensino médio público, a taxa é de quase 25%. 
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Tabela 7.3.4.2-10 
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental e Médio, Curitiba (AII), 2009 (Em %) 

Rede 
Escolar 

Taxa de Distorção 
Idade-Série – Ensino 

Fundamental 
Taxa de Distorção Idade-Série – Ensino Médio 

1ª a 4ª 
Série 1° 

ao 5° ano 

5ª a 8ª 
Série 6° 

ao 9° ano 
1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Total 
Médio 

Estadual 6,0 20,7 27,7 24 22,7 15,6 25 
Federal - 11,5 15,3 7,3 15,4 - 13,1 
Municipal 3,6 17,6 - - - - - 
Privada 2,5 3,2 5,3 4,4 3,9 4,3 4,6 
Público 3,7 20,5 27,5 23,8 22,6 15,6 24,8 
Total 3,4 17,2 22,5 19,3 17,4 15,2 20,0 

Fonte: MEC/INEP 

 
 

� Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 
 

O Ideb é atualmente aceito como importante instrumento de avaliação da qualidade da 
educação básica. Calculado com base na aprovação escolar dos estudantes e na nota obtida 
nas provas nacionais como o Saeb e a Prova Brasil, este indicador é medido em uma escala de 
0 a 10. Desde 2007, o Inep estabeleceu metas bianuais de desempenho, visando atingir a média 
nacional do Ideb igual a 6,0 em 2022. 
 
Os Quadros 7.3.4.2-2 e 7.3.4.2-3 mostram a evolução do Ideb na educação fundamental 
pública de Curitiba entre os anos 2005 a 2008 e 2005 a 2009, respectivamente. Observa-se uma 
progressão contínua nas notas obtidas nos anos iniciais (até 5º ano) do ensino fundamental, de 
modo que em 2009 já havia sido atingida a meta de 2013, conforme o Quadro 7.3.4.2-2. 
 

Quadro 7.3.4.2-2 
IDEB das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (até 5º ano), Curitiba (AII)  (Em %) 

Rede 

Escolar 

IDEB 

2005 

IDEB 

2007 

IDEB 

2009 

Projeções 

2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Estadual 4,7 5,1 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 

Municipal 4,7 5,1 5,7 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 

Pública 4,7 5,1 5,7 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 

Fonte: MEC/INEP, 2011 

 
Com relação aos anos finais da educação fundamental, as notas são menores, mas apresentam 
também tendência de alta – aproximando-se, em 2009, da meta de 2011. 

 
Quadro 7.3.4.2-3 

IDEB das Séries Finais do Ensino Fundamental ( 6º ao 9º anos), Curitiba (AII) (Em %) 

Rede 

Escolar 

IDEB 

2005 

IDEB 

2007 

IDEB 

2009 

Projeções 

2011 2013 2015 2017 2019 2021 
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Rede 

Escolar 

IDEB 

2005 

IDEB 

2007 

IDEB 

2009 

Projeções 

2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Estadual 3,6 4,1 4,1 4,1 4,5 4,9 5,1 5,4 5,6 

Federal - - 6,9 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 

Municipal 4,2 4,2 4,4 4,6 5,0 5,4 5,6 5,8 6,1 

Pública 3,7 4,1 4,1 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7 

Fonte: MEC/INEP 

 

� Ensino Superior 
 
Com relação ao Ensino Superior, foram incluídos dados sobre número de matriculas em 
instituições de nível superior em Curitiba, por tipo de dependência administrativa, De modo 
complementar, é apresentada a distribuição das escolas superiores por bairros do município. 
 
As matrículas foram acompanhadas em três momentos: 2000, 2005 e 2009. Nesse quadro o que 
mais se destaca é o crescimento do ensino superior privado, de 80% no período. As unidades 
de educação superior classificadas como comunitárias/filantrópicas também apresentaram 
significativo ganho de matrículas, na ordem de 57%, conforme mostra a Tabela 7.3.4.2-11. 
 

Tabela 7.3.4.2-11 
Matrículas em Instituições de Ensino Superior, 2000, 2005 e 2009, Curitiba (AII) 

Categoria 
Administrativa 

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais 

2000 2005 2009 

N° % N° % N° % 

Federal 20.650 28,1 24.759 22,7 26.608 22,7 
Estadual 1.372 1,9 1.474 1,4 1.687 1,4 
Particular 34.525 46,9 59.799 54,9 62.100 53,0 
Comunitária 
/Filantrópica 

17.029 23,1 22.834 21,0 26.845 22,9 

Total Geral Curitiba 73.576 100 108.866 100 117.240 100 

Fonte: MEC/INEP 
 
As instituições de ensino superior distribuem-se por 33 bairros de Curitiba, mas o Centro tem 
participação relativamente maior: com 19 unidades, representa 26% do total da oferta. 
Rebouças também se destaca neste aspecto, com 8 instituições de ensino superior (11%). Os 
dados estão contemplados na Tabela 7.3.4.2-11 a seguir. 

 

Tabela 7.3.4.2-11 
Instituições de Ensino Superior por Tipo e Bairros de Curitiba (AII), 2006 

Bairros 
Instituição de Ensino Superior 

Total 
Universidade Faculdade Campus 

Água Verde - 1 1 2 
Ahú - 1 - 1 
Alto da Glória - - 1 1 
Bacacheri - - 1 1 
Bairro Alto  - 1 - 1 
Batel - 2 1 3 
Bigorrilho - - 2 2 
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Bairros 
Instituição de Ensino Superior 

Total 
Universidade Faculdade Campus 

Boa Vista - 1 - 1 
Bom Retiro - 1 - 1 
Boqueirão - 1 - 1 
Cabral - 1 1 2 
Cajuru - 1 - 1 
Capão Raso - - 1 1 
Centro 1 14 4 19 
Cidade Industrial 1 1 - 2 
Guabirotuba - 1 - 1 
Guaíra - - 1 1 
Hauer - 1 - 1 
Jardim Botânico - - 1 1 
Jardim das 
Américas 

- - 1 1 

Juvevê - - 1 1 
Mercês - - 2 2 
Mossungue - - 1 1 
Novo Mundo - 2 - 2 
Pilarzinho - - 1 1 
Portão - 4 - 4 
Prado Velho 1 - - 1 
Rebouças 1 5 2 8 
Santa Cândida - 1 - 1 
Santo Inácio 1 1 2 4 
São Francisco - 2 - 2 
Tarumã - 1 - 1 
Uberaba - 1 - 1 
Curitiba 5 44 24 73 
RMC – São José 
dos Pinhais (1) 

- 1 - 1 

Total Geral 5 45 24 74 
Fonte: IPPUC, Cadastro de Equipamentos Urbanos 

 
• Área de Influência Direta – AID 

 
� Observações metodológicas 

 
A Área de Influência Direta (AID) constitui uma determinada faixa de território, além dos limites 
da Área Diretamente Afetada (ADA) pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde, 
acompanhando toda a extensão desta última. A AID perpassa vários bairros, mas engloba 
apenas uma fração de cada um. Isso significa que nenhum bairro é totalmente encoberto para 
área da AID. 
 
Esse aspecto da constituição de seu território limita as possibilidades de um estudo baseado em 
dados secundários – que são obtidos, em sua maior parte, em fontes oficiais. Os diversos 
órgãos que mantém bancos de dados relativos à cidade, de modo geral, tendem a disponibilizar 
dados agregados por bairros ou divisões espaciais maiores. Assim, o recorte espacial da AID 
dificulta a utilização de indicadores como os empregados para o estudo da AII, justamente pela 
dificuldade de desagregar os dados em unidades espaciais menores que bairros. 
 
O diagnóstico de educação na Área de Influência Direta (AID) focaliza principalmente a oferta de 
escolas no ensino público (estadual, municipal e federal) e no ensino privado. Quanto às 
matriculas nas diversas modalidades de ensino, somente os dados da rede municipal estão 
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completos. Para as escolas estaduais, os dados obtidos são parciais e não foi possível obter as 
matrículas da rede privada de ensino, por motivo de confidencialidade. 
 
A principal fonte de dados para este estudo foi o Cadastro de Equipamentos Urbanos do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC –, que contém os 
estabelecimentos de educação que atuam no território do município, cada um com seu 
respectivo endereço e localização em termos de bairro e regional. Este cadastro foi 
disponibilizado pelo IPPUC que também forneceu a listagem das escolas localizadas na AID. 
 
Na caracterização da rede escolar da AID optou-se por agregar os dados por bairros, pois essa 
divisão administrativa do espaço urbano é amplamente utilizada e reconhecida tanto pela 
administração pública quanto pela privada, e também pelos usuários dos serviços. No entanto 
cabe lembrar que as escolas aqui consideradas referem-se apenas às que foram identificadas 
na parte específica do território dos bairros abrangida pela AID. 
 
 

� Rede escolar e matrículas 
 
A AID tem em seu território 140 escolas de Educação Básica, envolvendo creches, pré-escolas, 
ensino fundamental e ensino médio, cuja distribuição por bairro pode ser verificada na Tabela 
7.3.4.2-12 a seguir. 

Tabela 7.3.4.2-12 
Escolas localizadas na Área de Influência Direta (AID) por Rede de Ensino e Bairro, 2011 

Bairro 
Rede Escolar na AID 

Total por 
bairro 

Municipal Estadual Particular 

 
Creche/Pré-

escola 
Ensino 

Fundamental 
E.Fund./ 
Médio 

Creche/Pré-
escola 

E.Fund/ 
Médio 

Atuba 2 3 2 2 1 10 
Bacacheri - 1 - 1 3 5 
Bairro Alto 2 1 1 4 2 10 
Boqueirão 1 2 - 1 - 4 
Cajuru - - - 3 1 4 
Capão da 
Imbuia 

- 1 3 6 1 11 

Capão Raso 2 2 2 4 - 10 
Cristo Rei - - - 2 - 2 
Fanny - 2 2 2 1 7 
Guabirotuba - - 1 2 2 5 
Guaíra 1 - - - - 1 
Hauer - - 2 4 2 8 
Jardim 
Botânico 

- - - - 2 2 

Jardim das 
Américas 

- - - 1 1 2 

Jardim 
Social 

- - 1 2 - 3 

Lindóia 2 - 1 1 - 4 
Novo Mundo - 1 - 2 - 3 
Pinheirinho 4 5 2 5 1 17 
Prado Velho 1 2 1 - 4 8 
Tarumã - 2 4 2 3 11 
Tingui 1 - 1 - - 2 
Xaxim - 2 2 4 3 11 
Total Geral 16 24 25 48 27 140 

Fonte: IPPUC, 2011 



                                                                                                                                                                                            

Cap. IV - 94 
 

 
Pinheirinho é o bairro com maior número de escolas (17), o que corresponde a 12% do total. Os 
bairros Atuba, Bairro Alto, Capão da Imbuia, Capão Raso, Tarumã e Xaxim têm cada um, de 10 
a 11 escolas instaladas em seu território. 
 
As matrículas escolares na AID totalizam 25.763 alunos, com participação mais significativa do 
ensino estadual (51%). A rede municipal de ensino cobre 48% do total de matrículas, sendo que 
80% delas são de ensino fundamental.   
 
O total de matrículas na AID apontado acima reflete, na realidade, um resultado parcial. Embora 
a rede estadual tenha 25 escolas em funcionamento no território da AID, obteve-se o número de 
alunos matriculados para 14 escolas, ou seja, 56% das escolas desta rede. Ademais cabe 
destacar que não foram incluídas no cálculo do total de matrículas as que se referem às escolas 
particulares que oferecem tanto educação infantil como fundamental. Conforme já ressaltado 
anteriormente, não foi possível o acesso a esses dados por motivo de confidencialidade. 
Certamente, o total de crianças e adolescentes matriculados nas escolas da AID é bem superior 
ao apontado na Tabela 7.3.4.2-13 abaixo. 
 

Tabela 7.3.4.2-13 
Matrículas no Ensino Público Municipal e Estadual por Bairro, na Área de Influência Direta 

(AID), 2011 

Bairro 

Matrícula na Educação Básica Pública na AID 
Total Geral 

Municipal Estadual 

Creche 
Pré-

escola 
Ensino 

Fundamental 
Sub-Total 
Municipal 

% 
Municipal 

Ensino 
Fundamental 

% 
Estad 

N° % 

Atuba 315 87 1.022 1.424 100 - - 1.424 100 
Bacacheri - - 431 431 26,5 1.195 73,5 1.626 100 
Bairro Alto 183 99 1.028 1.310 100 - - 1.310 100 
Boqueirão 172 89 940 1.201 100 - - 1.201 100 
Capão da 
Imbuia 

- - 605 605 100 - - 605 100 

Capão 
Raso 

147 158 339 644 35,0 1.196 65,0 1.840 100 

Fanny - - 815 815 49,7 826 50,3 1.641 100 
Guabirotub
a 

- - - - - 249 100 249 100 

Guaíra 97 75 - 172 100 - - 172 100 
Hauer - - - - - 1.384 100 1.384 100 
Jardim 
Social 

- - - - - 495 100 495 100 

Lindóia 159 80 - 239 100 - - 239 100 
Novo 
Mundo 

- - 315 315 100 - - 315 100 

Pinheirinho 350 187 2.487 3.024 47,2 3.382 52,8 6.406 100 
Prado 
Velho 

130 41 393 564 62,7 336 37,3 900 100 

Tarumã - - 416 416 31,3 912 68,7 1.328 100 
Tingui 70 16 - 86 6,6 1.226 93,4 1.312 100 
Xaxim - - 1.203 1.203 36,3 2.113 63,7 3.316 100 
Total Geral 1.623 832 9.994 12.449 48,3 13.314 51,7 25.763 100 

Fonte: IPPUC, 2011 

 
• Área Diretamente Afetada – ADA 

 
� Observações metodológicas 
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Para a caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA) da OUC LV devem ser consideradas 
as mesmas observações metodológicas da AID, referentes à dificuldade de obtenção de dados 
desagregados territorialmente. 
 
A ADA é formada por uma determinada faixa do território urbano ao longo da Rodovia BR116, 
envolvendo em sua extensão frações dos bairros que ali se situam. Esse aspecto da 
constituição de seu território limita as possibilidades de um estudo baseado em dados 
secundários – que são obtidos, em sua maior parte, em fontes oficiais. Os diversos órgãos que 
mantém bancos de dados relativos à cidade, de modo geral, tendem a disponibilizar dados 
agregados por bairros ou divisões espaciais maiores. Assim, o recorte espacial da ADA dificulta 
a utilização de indicadores como os empregados para o estudo da AII, justamente pela 
dificuldade de desagregar os dados em unidades espaciais menores que bairros. 
 
Tal como na AID, o diagnóstico de educação na ADA focaliza principalmente a oferta de escolas 
no ensino público (estadual, municipal e federal) e no ensino privado. Quanto às matriculas nas 
diversas modalidades de ensino, somente os dados da rede municipal estão completos. Para as 
escolas estaduais, os dados obtidos são parciais e não foi possível obter as matrículas da rede 
privada de ensino, por motivo de confidencialidade. 
 
A principal fonte de dados para este estudo foi o Cadastro de Equipamentos Urbanos do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC –, que contém os 
estabelecimentos de educação que atuam no território do município, cada um com seu 
respectivo endereço e localização em termos de bairro e regional. Este cadastro foi 
disponibilizado pelo IPPUC que também forneceu a listagem das escolas localizadas na ADA.  
 
Os dados foram agrupados pelos Setores da OUC LV (Norte, Centro e Sul) de modo a garantir a 
uniformidade e coerência da análise em relação às demais partes desse Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA.  
 

� Rede escolar e matrículas 
 
A ADA tem em seu território 62 escolas nas várias modalidades de ensino, como a creche e pré-
escola, ensino fundamental e médio. O Setor Norte tem 14 unidades escolares (22%) enquanto 
os demais setores contam com 24 escolas cada um, o que representa 78% do total. 
 
A rede privada tem o maior número de escolas (31) sendo que 58% delas são de educação 
infantil. Considerando as escolas públicas como um todo, também totalizam em 31 escolas, 
sendo 80% de ensino fundamental. Os dados são apresentados na Tabela 7.3.4.2-14. 
 

Tabela 7.3.4.2-14 
Escolas localizadas na Área Diretamente Afetada (ADA) por Rede de Ensino, 2011 

Setor 

Escolas por Rede de Ensino na ADA 
Total 
por 

Setor 

Municipal Estadual Particular 

Creche/Pré-
escola 

E.Funda 
mental 

Sub-total 
Municipal 

E.Funda 
mental 

Creche/Pré-
escola 

E.Funda 
mental 

Sub-total 
Particular 

Norte 2 4 6 1 4 3 7 14 

Centro - 3 3 5 10 6 16 24 

Sul 4 7 11 5 4 4 8 24 

OUC 
LV 

6 14 20 11 18 13 31 62 

Fonte: IPPUC, 2011 
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De acordo com os dados fornecidos pelo IPPUC, existem na ADA 8.645 alunos matriculados 
nas escolas de educação infantil e fundamental. Observa-se que desse total, 6.404 matrículas 
são de escolas municipais, o que representa 74% do total, conforme se observa na Tabela 
7.3.4.2-15. 
 
O maior número de alunos está no Setor Sul (5.724 matrículas) representando 66% do total. O 
Setor Norte participa com 21% e o Setor Central com 13%. 
 
Cabe destacar que o número de alunos matriculados na ADA é parcial e reflete principalmente 
as matrículas das escolas municipais, pois com relação às escolas estaduais, de 11 ali 
instaladas, foram incluídas as matrículas de apenas 5, e em relação às escolas particulares, não 
foi possível obter as matrículas por motivo de confidencialidade. 
 
Do exposto pode-se afirmar que a ADA possui um total de alunos matriculados na educação 
básica bem maior do que o número que consta na Tabela 7.3.4.2-16 abaixo, além de que esse 
resultado parcial dificulta a avaliação da capacidade de suporte desse tipo de serviço frente à 
população na faixa etária de 4 a 19 anos que, legalmente constitui a demanda desse nível de 
ensino. 

 
Tabela 7.3.4.2-16 

Matrículas no Ensino Público Municipal e Estadual, por Bairro, na Área de Influência 
Direta (AID), 2011 

Setor Matrículas nas Escolas Públicas na ADA Total por 
Setor Municipal Estadual 

Creche/Pré-
escola 

E.Fundamental Sub-total 
Municipal 

E.Fundamental 

Norte 362 1.430 1.792 - 1.792 
Centro - 910 910 249 1.159 
Sul 586 3.116 3.702 2.022 5.724 
OUC LV 948 5.456 6.404 2.271 8.675 

Fonte: IPPUC, 2011 

 
 

� Síntese 
 

• conforme resultados do Censo Demográfico 2010, a taxa de analfabetismo teve 
significativa redução no Brasil, no Paraná e em Curitiba;  

 
• comparativamente ao Estado do Paraná e à Região Metropolitana, Curitiba tem 

população com maior escolaridade; 
 

• entre 2000 e 2010 verificou-se em Curitiba significativo crescimento da rede de escolas 
municipais, bem como da rede privada na educação básica; 

 
• na década 2000-2010 ocorreu grande expansão das matrículas no ensino infantil; no 

ensino fundamental ocorreu um decréscimo em termos absolutos e no ensino médio uma 
recuperação após queda das matrículas nos anos anteriores; 

 
• a evasão escolar continua sendo um grave problema sócio-educacional que atinge os 

alunos da educação de nível médio; 
 

• o IDEB representa hoje, o principal instrumento de avaliação da educação básica. O 
ensino fundamental em Curitiba atingiu, em 2009, as metas previstas para 2011; 
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• a AID e a ADA têm em seu território uma infraestrutura escolar significativa, com 140 e 

62 escolas, respectivamente; 
 

• a avaliação da capacidade de atendimento desta infraestrutura escolar ficou limitada, 
pois não se teve acesso às matriculas nas escolas das redes estadual e particular. 
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7.3.4.3)  Cultura, Esporte e Lazer 
 
O presente capítulo tem como objetivo identificar os principais aspectos da infraestrutura de 
equipamentos de cultura, esportes e lazer, além de áreas verdes disponíveis à população de 
Curitiba. Ao mesmo tempo será abordada a disponibilidade desses equipamentos nas três áreas 
de abrangência do presente Estudo de Impacto Ambiental da Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde (OUC LV): a Área de Influência Indireta (AII - Curitiba), Área de Influência Direta 
(AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 
 
Este estudo tem como base o levantamento de dados secundários, em especial os do Cadastro 
de Equipamentos Urbanos de Curitiba fornecido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (IPPUC). Outra fonte de informações foi o Curitiba em Dados, também 
mantido do IPPUC. 
 
Estas fontes privilegiam os dados relativos aos equipamentos públicos, de modo que a oferta do 
setor privado, em termos de bens culturais e de lazer, participa secundariamente no presente 
estudo. 
 
Sempre que possível os dados foram agregados por bairros com o objetivo de visualizar a 
distribuição dos equipamentos e serviços no território da cidade. 
 

• Área de Influência Indireta (AII) –  Município de Curitiba 
 

� Principais aspectos da infraestrutura de equipamentos de Cultura, Esporte e Lazer 
 

Com uma população de 1.751.907 habitantes e sendo a capital do estado, Curitiba tem papel de 
destaque no roteiro cultural do Estado do Paraná, bem como em termos nacionais. 
 
Quanto à cultura e lazer, numa avaliação geral da cidade de Curitiba, alguns fatos importantes 
devem ser fixados. Em primeiro lugar ali existe uma oferta abundante de bens culturais e de 
lazer. Estes se caracterizam pela diversidade em termos de tipos de equipamentos como 
bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, espaços para lazer e atividades esportivas, entre 
outros. Estes equipamentos abrigam as mais diversas atividades culturais permanentes e 
eventos que se realizam em curtos períodos, mas que tendem a tornar-se cada vez mais 
frequentes.  No conjunto, também englobam atividades diversificadas quanto ao seu conteúdo, 
com temas relativos à chamada cultura erudita e à cultura popular. 
 
Todas essas atividades, especialmente as que se encontram num evento como a Virada 
Cultural, que sintetiza os mais variados elementos culturais, tendem a fazer de Curitiba um 
ponto de convergência, de modo a se constituir na cidade, em determinados períodos, uma 
espécie de população flutuante, originária da Região Metropolitana e de localidades mais 
distantes. 
 
A infraestrutura de equipamentos de cultura consta na Tabela 7.3.4.3-1 e na Figura 7.3.4.3-1, 
que mostram as possibilidades de oferta de atividades culturais para a população.  Não foi 
possível obter informações para caracterizar os tipos de serviços oferecidos por esses 
equipamentos, bem como a frequência e a qualidade com que são oferecidos.  
  
As bibliotecas são um bom exemplo dessa oferta na área de cultura. São os equipamentos mais 
numerosos e classificados em vários tipos, como casas de leitura, bibliotecas escolares, Faróis 
do Saber, bibliotecas especializadas e a itinerante. A distribuição espacial das bibliotecas na 
capital revela uma capilaridade em todo território urbano, pois existe pelo menos um 
equipamento desses em quase todos os bairros de Curitiba. Em alguns bairros elas são mais 
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numerosas como no CIC (17), Sítio Cercado (13), Uberaba (8), enquanto Boqueirão e Cajuru 
dispõem, cada um de 7 bibliotecas.  
 
Os museus e galerias de arte estão concentrados nos bairros da área central da cidade o que, 
em parte, se explica pela natureza dessas atividades que contam com significativa participação 
da iniciativa privada. No conjunto, 67% desses equipamentos localizam-se em bairros como 
Centro, Água Verde, Centro Cívico, São Francisco, Alto da Glória e outros contíguos ao centro. 
 
São públicos, 14 museus além de espaços culturais do tipo Memorial, que num total de 20, têm 
como tema a imigração de povos diversos que estão hoje incorporados à história econômica e 
social de Curitiba.  
 
Os demais tipos de espaços culturais instalados são auditórios, centros culturais, teatros, circos, 
cinematecas e cinemas. 
 
Curitiba se constitui num pólo cultural que atrai numerosos eventos, shows, e feiras de negócios 
que podem contar com a infraestrutura do município, que possui locais adequados para a 
realização de eventos (144 locais com instalações), além da rede hoteleira com 
aproximadamente 150 hotéis. 
 
Considerando todos os tipos de equipamentos de cultura levantados na AII, observa-se na 
Tabela 7.3.4.3-1 um total de 574 equipamentos culturais no município. Por outro lado, os 
equipamentos desportivos e de lazer totalizam em 122. 

 

Tabela  7.3.4.3-1 
Equipamentos de Cultura, Esportes e Lazer, Curitiba (AII), 2011 

Equipamentos sociais Tipo de Equipamento Quantidade 

Cultura 

Biblioteca 213 
Museu 34 
Galeria de Arte 35 
Teatro 41 
Cinema 17 
Feira de Artesanato 29 
Espaço Cultural 61 
Espaço para Eventos 144 

Total Equipamentos de 
Cultura 

- 
574 

Desportivos e de Lazer 

Centro de Atividade Física - 
CAF 4 

Centro de Esporte e Lazer - 
CEL 24 

Estádio Esportivo 31 
Clube Comunitário 2 
Ginásio Poliesportivo 6 
Praça Jardinete e R. de 
Animação (36.000m² a 1.100m²) 42 

Bosque (de 1.800m² a 400m²) 13 
Total Equipamentos 
Desportivos e de Lazer 

- 
122 

           Fonte: Cadastro de Equipamentos Urbanos, IPPUC, 2011 
 

Com relação aos tipos de equipamentos esportivos e de lazer, destacam-se por serem mais 
numerosos os Centros de Esporte e Lazer – CEL (24) e os Estádios Esportivos (31).  
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 Neste quadro cabe destacar o fato de que a população curitibana dispõe de numerosas áreas 
verdes para suas atividades esportivas e de lazer, formadas por bosques e praças. Estes 
espaços distribuem-se por toda a cidade e variam quanto às suas dimensões. Os 13 maiores 
bosques têm de 1.800 m² a 400 m² de área e, entre os espaços classificados como praças, 
jardinetes e ruas de animação, os 42 maiores têm entre 36.000 m² a 1.100 m². Entre estes estão 
os Bosque do Capão da Imbuia, o Abílio Abreu, o Zumbi dos Palmares e o Velódromo Municipal 
(IPPUC, 2011). 
 
A distribuição dos equipamentos culturais, de esporte e lazer pelo território pode ser verificada 
na Figura 7.3.4.3-1- Equipamentos de Cultura, Esportes e Lazer de Curitiba. Nesta, destaca-
se maior concentração de equipamentos na área central do município, enquanto os bairros do 
extremo norte, oeste e sul do município possuem pouca oferta destes equipamentos, sendo 
identificados inclusive, diversos bairros sem nenhum equipamento instalado em sua área 
territorial. 
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Figura 7.3.4.3-1-Equipamentos de Cultura, Esportes e Lazer de Curitiba (AII), 
2011 

                                                           Elaboração: IPPUC 

 
 
 

• Área de Influência Direta – AID 
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A Área de Influência Direta (AID) dispõe de 12 equipamentos de cultura e 28 de esportes e 
lazer, o que configura uma infraestrutura de recursos culturais e de lazer de porte considerável, 
a disposição da população local e do entorno, conforme demonstra a Tabela 7.3.4.3-2.  

 

Tabela 7.3.4.3-2 
Equipamentos de Cultura na Área de Influência Direta (AID), 2011 

Bairro Equipamento Tipo de 
Equipamento 

N° 

Atuba Biblioteca Farol do Saber 1 
Bacacheri Biblioteca Farol do Saber 1 
Bairro Alto Biblioteca Farol do Saber 1 
Boqueirão Biblioteca Farol do Saber 1 
Capão da Imbuia Espaço Cultural Museu 1 
Capão Raso Biblioteca Casa da Leitura 2 
Guabirotuba Biblioteca Casa da Leitura 1 

Jardim Botânico 
Espaço Cultural Espaço Expositivo de 

Arte 1 

Espaço Cultural Museu 1 
Pinheirinho Biblioteca Farol do Saber 2 
Total - - 12 

           Fonte: IPPUC, 2011 
 

Na Tabela 7.3.4.3-2 pode-se observar que entre os equipamentos da AID, as bibliotecas do tipo 
Casa de Leitura e Farol do Saber são os mais numerosos (7), mas ali existem também um 
museu e um espaço para exposição de arte. 
 
No setor de esportes e lazer, verifica-se uma variedade de tipos de equipamentos tais como 
Centros de Esporte e Lazer – CEL, estádios (amador e profissional), academias a céu aberto e 
clubes recreativos, conforme pode ser verificado na Tabela 7.3.4.3-3 a seguir. Estes espaços de 
lazer distribuem-se por todos os bairros da AID. 

 
Tabela 7.3.4.3-3 

Equipamentos de Esportes e Lazer na Área de Influência Direta (AID),  
2011 

Bairro Tipo de Equipamento Quantidade 

Atuba Centro de Esporte e Lazer - CEL 1 
Bacacheri Academia ao ar livre 1 
Bairro Alto Estádio amador 1 
Capão da Imbuia Academia ao ar livre 1 

Capão Raso 
Academia ao ar livre 1 

Centro de Esporte e Lazer - CEL 1 
Estádio amador 1 

Fanny Academia ao ar livre 1 
 Estádio amador 1 
Guabirotuba Academia ao ar livre 1 
Hauer Academia ao ar livre 1 

Jardim Botânico 
Academia ao ar livre 1 

Centro de Esporte e Lazer 1 
Clube Recreativo 1 

Jardim Social Academia ao ar livre 1 
Lindóia Academia ao ar livre 1 
Novo Mundo Academia ao ar livre 1 
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Bairro Tipo de Equipamento Quantidade 

Pinheirinho 
Academia ao ar livre 1 

Centro de Esporte e Lazer - CEL 1 
Estádio profissional 1 

Prado Velho 
Estádio amador 1 
Clube recreativo 1 

Tarumã Clube recreativo 6 
Total - 28 

 Fonte: IPPUC, 2011 

 
 

• Área Diretamente Afetada – ADA 
 
Para a caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA), que corresponde à área efetiva da 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde, as informações foram agrupadas de acordo com os 
setores da OUC: Norte, Centro e Sul. 
 
Quanto à infraestrutura de recursos culturais observa-se um relativo equilíbrio entre os três 
setores, sendo que o Centro e o Sul dispõem de três equipamentos cada um e o Norte, de dois. 
Em conjunto, os três setores abrigam cinco bibliotecas de diferentes tipos, como Casa de Leitura 
e Farol do Saber. Na área central não há bibliotecas, mas lá estão instalados dois museus e um 
espaço cultural dedicado a exposição de arte, como se observa na Tabela 7.3.4.3-4. 

 
Tabela 7.3.4.3-4 

Infraestrutura de Equipamentos de Cultura na Área Diretamente Afetada 
(ADA), 2011 

Setor da OUC LV Equipamento Tipo de Equipamento N° 

Norte Biblioteca Farol do Saber 2 
Centro Espaço Cultural  Museu 2 

Espaço Cultural Espaço Expositivo de 
Arte 

1 

Sul Biblioteca Farol do Saber 2 
Biblioteca Casa da Leitura 1 

OUC LV - - 8 

Fonte: Cadastro de Equipamentos Urbanos, IPPUC,2011 

 
Com relação aos recursos de esportes e lazer, observa-se que todos os Setores da OUC LV são 
relativamente bem equipados. Os dados são apresentados na Tabela 7.3.4.3-5. 
 
O Setor Central tem disponibilidade maior em termos de equipamentos de lazer.  Além de três 
academias a céu aberto, de um CEL e sete clubes recreativos, tem em seu território 27 áreas 
verdes classificadas como praças e jardinetes, das quais seis com área de tamanho significativo, 
entre 36.000 m² e 12.000 m².  
 
O Setor Norte dispõe de um CEL, uma academia ao ar livre e um estádio amador. Mas 
principalmente, dispõe também de 17 áreas verdes como praças e pequenos jardins.  
 
No Setor Sul existem 5 equipamentos como um CEL, duas academias ao ar livre, e dois 
estádios (amador e profissional). Ali também se destaca a presença de 10 áreas verdes do tipo 
praças e pequenos jardins. 
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Tabela 7.3.4.3-5 
Infraestrutura de Equipamentos de Esportes e Lazer na Área Diretamente Afetada (ADA), 

2011 

Setor da OUC LV Tipo de Equipamento N° 

Norte 

Centro de Esporte e Lazer-CEL 1 
Academia ao ar livre 2 

Estádio amador 1 
Praça, jardinete, R. de animação 17 

Centro 

Academia ao ar livre 3 

Centro de Esporte e Lazer-CEL 1 
Clube Recreativo 7 

Praça, Jardinete, R. de animação 27 

Sul 

Centro de Esporte e Lazer-CEL 1 
Academia ao ar livre 2 

Estádio amador 1 
Estádio profissional 1 

Praça, Jardinete, R. de animação 10 
OUC LV  74 

          Fonte: Cadastro de Equipamentos Urbanos, IPPUC 2011 

 
� Síntese dos principais aspectos da infraestrutura de equipamentos de 

Cultura, Esporte e Lazer na AII, AID e ADA 
 
• Curitiba destaca-se como pólo cultural pela importância de sua infraestrutura de 

equipamentos, bem como pelas atividades permanentes e eventos em curtos períodos que 
atraem público local e de outros pontos do país. 
 

• A rede de equipamentos de cultura é de grandes dimensões, e se caracteriza pela 
capilaridade em todo território urbano. 
 

• Os equipamentos de esporte e lazer formam um conjunto de 67 unidades instaladas, entre 
as quais se destacam os Centros de Esporte e Lazer – CEL e os Estádios Esportivos.  
 

• A população curitibana dispõe de numerosas áreas verdes como bosques, praças,  
pequenos jardins e ruas de animação. Parte das áreas classificadas como praças têm 
dimensões que variam de 36.000 m² a 1.100 m².  
 

• A AID dispõe de uma considerável infraestrutura de equipamentos culturais, esportivos e de 
lazer. Nela destacam-se 9 bibliotecas e 3 espaços culturais como museus e espaço para 
exposição de arte. Os equipamentos esportivos e de lazer na AID também têm capilaridade 
e estão presentes na área correspondente a cada distrito que a compõe. 
 

• Os três setores que compõem a ADA, Norte, Centro e Sul, apresentam equilíbrio quanto à 
disponibilidade de equipamentos de cultura. Ao todo são 8 unidades entre bibliotecas, 
museu e  espaço de exposição de arte. Quanto a esporte e lazer, os três setores também 
são relativamente bem equipados, contando com 20 unidades entre academias ao ar livre, 
estádios, centros de esporte e lazer (CEL), clubes recreativos e outros. As áreas verdes têm 
presença significativa nos três setores. 
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7.3.5  Mercado Imobiliário de Curitiba  

 

A BR-116 hoje é um divisor dentro da cidade e fator de estrangulamento, com impacto 
perceptível na região de seu entorno, particularmente ao sul, onde a região é parcialmente 
degradada, com tráfego pesado, principalmente de caminhões, com ocorrência de terrenos 
vazios e muitas imóveis velhos. 
 
Com a implantação do empreendimento a região afetada pela Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde deverá se transformar em um novo polo de desenvolvimento, com reflexos, 
inclusive, nos municípios a sudeste de Curitiba, em linha com as recentes tendências 
apresentadas pelo mercado imobiliário em termos nacionais. 
 
Hoje já se detectam na região empreendimentos residenciais com apartamentos de 1 e 2 
dormitórios, alguns edifícios comerciais com lajes corporativas (de 500m² a 800m²) e conjuntos 
de escritórios.  
 
No entanto, cabe ressaltar que, o mercado imobiliário da cidade de Curitiba apresenta 
particularidades que são determinantes na definição do desenho e do perfil da Operação Urbana 
em estudo, bem como deverão orientar suas diretrizes gerais de implantação. 
 
Para identificar características do segmento de imóveis novos na Cidade de Curitiba, 
selecionou-se amostra de empreendimentos residenciais: foram 90 lançamentos imobiliários de 
apartamentos e de condomínios horizontais. O critério de inclusão nesse estudo foi o de ter 
unidades em fase de comercialização no período entre o final de 2010 e o início de 2011. 
 
Outra fonte de análise foram os Alvarás concedidos pela Prefeitura por uso do imóvel, através 
dos quais é possível identificar o processo de evolução da intenção de construir na cidade de 
Curitiba. 
 
A seguir comentam-se algumas particularidades desse mercado, a partir do exame dos dados 
desses empreendimentos da amostra e da análise de Alvarás. 
 
 
7.3.5.1 Caracterização do Mercado Imobiliário de Curitiba  
     
A maior parte dos incorporadores exerce atividade conjunta de incorporação e de construção 
(54,6%), sendo que cerca de 23% realiza todas as principais tarefas do empreendimento, ou 
seja, planeja, constrói e vende; os que exercem apenas a função de incorporação dedicam-se a 
empreendimentos de maior porte (mais de 120 unidades). 
 
É clara a preferência dos incorporadores por uso de recursos próprios na fase de construção 
dos empreendimentos (aproximadamente 78% dos imóveis da amostra tiveram sua construção 
financiada com recursos próprios); diferentemente da etapa construtiva, na fase de venda dos 
empreendimentos, no financiamento ao comprador, predomina a utilização de recursos advindos 
de bancos ou instituições financeiras (cerca de 89%). 
 
Os empreendedores curitibanos tradicionais apresentam uma atuação mais conservadora, e 
definem valores por comparação, sendo que o valor final é calculado sobre a área total e não 
sobre a área útil como, em São Paulo.  

 
No que diz respeito ao mercado residencial, aproximadamente metade dos imóveis lançados é 
de 3 dormitórios (48,7%), seguido pelos de 2 quartos (37,5%); os imóveis de 3 quartos possuem 
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em média uma suítes e os de 4 dormitórios, cerca de três; os imóveis de 3 quartos contém em 
média 1,6 vagas, enquanto que os com 2 dormitórios aproximadamente 1 vaga por apartamento.  
 
Por outro lado os imóveis de 2 quartos apresentaram área média de 107 m² e os de 3 
dormitórios 155 m²; nos empreendimentos de 3 dormitórios que têm entre 61 e 120 unidades a 
área média dos imóveis foi maior, de 128 m2 em média. 
 
No que diz respeito aos preços médios dos imóveis, adotou-se o procedimento de classificar os 
empreendimentos em três grupos de bairros, segundo a renda da região e as características dos 
imóveis de cada localidade; assim, os bairros pesquisados foram agrupados em 3 segmentos - 
A, B e C - o primeiro (A) apresentando maior padrão econômico e o último (C) um padrão 
menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Os valores médios de área útil nas regiões variam entre R$ 5.682,00/m² no segmento-A até R$ 
3.017,00/m² de área útil nos bairros de menor renda; considerando a área total, os valores 
médios encontrados foram, respectivamente, de R$ 3.428,00/m² e R$ 2.593,00/m² de área total 
para os bairros do segmento A e C.  
 
Os valores médios das unidades de 2 quartos variaram entre R$ 178 mil nos bairros do 
segmento-C até atingir R$ 345 mil nas localidades do segmento-A; os de 3 dormitórios variam 
de R$ 217 mil até R$ 530 mil e os de 4 dormitórios de R$ 350 mil até R$ 1,64 milhão. 
 
 
 
 
 
 
 
O preço médio dos lançamentos em todos segmentos é de R$4.760/m², com uma faixa bastante 
elástica, de um mínimo de R$2.120 e um máximo de R$9.000; a  área total média é de 168 m², 
com um mínimo de 44m² e máximo de 909 m². 
 
Os bairros de Batel, Cabral, Mossunguê e Água Verde têm os maiores preços de imóveis 
prontos; outros bairros têm preços menores e alguns não têm empreendimentos; onde os preços 
são mais elevados, sua variabilidade também é elevada, como no bairro do Cabral, onde 
existem nove empreendimentos e o menor preço por m² é de R$4.160/m² e o maior é de 
R$9.000/m²; similarmente, na Água Verde existem 28 empreendimentos e o menor preço por m² 
é de R$2.823,53 e o maior é de R$8.136,36. 
 
Já se observa uma tendência à elevação de preços na medida em que os empreendedores 
locais começa a raciocinar em termos de fluxo de caixa, a exemplo dos empreendedores de 
fora;  entre os especialistas locais há consenso de que “...A Linha Verde só irá deslanchar se for 
pensado no retorno imobiliário...” 

 

Bairros segmento-A: Alto da Rua XV, Batel, Cabral, Centro, Champagnat, Cristo Rei, Jardim 
Botânico, Mossunguê
Bairros segmento-B: Água Verde, Alto da Glória, Bacacheri, Boa Vista, Campina do Siqueira, 
Campo Comprido, Centro Cívico, Ecoville, Juvevê, Mercês, Portão, Rebouças, Santa Felicidade, 
Tingui, Vista Alegre

Bairros segmento-C: Atuba, Capão Raso, Cidade Industrial, Cotolengo, Lindóia, Novo Mundo, 
Pilarzinho, Pinheirinho, Santa Cândida, Sítio Cercado, Uberaba

Segmentos de bairros 1 quarto 2 quartos 3 quartos 4 quartos
Segmento-A 227.500      344.862   529.587   1.637.150     
Segmento-B -              293.249   429.781   727.119        
Segmento-C 162.000      178.377   217.053   350.000        
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O “mercado” de Curitiba caracteriza-se por certa tipologia de imóveis, quais sejam: terrenos 
(18% deles vagos), barracões, casas para uso comercial e lojas, casas e sobrados pra uso 
residencial, escritórios ou conjuntos comerciais. 
 
Os preços dos terrenos vagos, sem construções, nos bairros no entorno da Linha Verde, 
possuem preços de R$ 670,00/m² em média; os terrenos na área central e na parte centro-norte 
apresentaram valores médios por m² um pouco maiores do que os da região sul, que 
aparentemente possuem menores valores; os bairros que apresentaram os maiores preços dos 
terrenos por m² de área foram Bacacheri, Novo Mundo, Prado Velho; os que tiveram os menores 
foram Tingui, Boqueirão e Pinheirinho. 
 
Nos bairros fora da Linha Verde foram identificados tanto terrenos bem mais caros como mais 
baratos; em termos médios, os locais que tiveram maiores valores por m², numa faixa de R$ 
1.200,00/m²  a R$ 1.600/m² foram o Centro (R$ 1586/m²), Hugo Lange (R$ 1499/m²), Água 
Verde (R$ 1478/m²), Ecoville (R$ 1461/m²), Rebouças (R$ 1313/m²) e Mercês (R$ 1281/m²). 
 
No entanto, quando se examinam imóveis em termos individuais, observa-se que os que 
possuem melhores localizações e estão nos bairros mais valorizados, os preços médios por m² 
de terreno alcançam valores entre R$ 2.500 e R$ 3.000,00/m2, como ocorrem em Alto da XV, 
Mercês, Rebouças, Santa Quitéria, Vila Izabel, Ecoville; nesses casos, de modo geral, os 
tamanhos dos lotes situam-se entre 600 e 700 metros quadrados. 
 
Há terrenos com faixas de preços por m² semelhante aos da Linha Verde, em torno de R$ 
700/m², nos seguintes bairros: Pilarzinho, Santo Inácio e Santa Felicidade; se considerarmos 
valores um pouco maiores, na faixa entre R$ 800,00/m² e R$ 1.000/m², há terrenos em bairros 
como Boa Vista, Sítio Cercado, Vista Alegre Mercês, Vila Hauer. 
 
Observe-se ainda que foram encontrados valores médios de terrenos ainda baixos, na faixa de 
R$ 500/m², em bairros como Alto Boqueirão, Pineville, Vitória Régia. 
 
Além dos terrenos vagos, há uma incidência bastante grande de barracões ou galpões para fins 
industriais ou de armazenamento, fortes candidatos a sofrerem transformação de uso e a serem 
usados para incorporações imobiliárias; os preços médios destes barracões nos bairros no 
entorno da Linha Verde alcançaram R$ 1.260,00/m2, tendo sido identificados alguns imóveis 
específicos com valores na faixa de R$ 1.600,00/m2, no caso de barracões hoje usados para fins 
comerciais, o que impacta no aumento do valor do preço, visto se incorporar no imóvel o valor 
do ponto comercial. 
 
Se adotada a hipótese de que os tamanhos da edificações contida nos barracões e galpões 
sejam semelhantes aos dos terrenos, o preço máximo pago por esse tipo de imóvel alcança um 
percentual de aproximadamente 80% maior do que o preço da terra nua dos terrenos na Linha 
Verde; porém, como essa densidade de ocupação pode nem sempre ocorrer, os preços de 
venda por m² dos barracões e galpões devem ser semelhantes aos dos utilizados para 
comercialização de terrenos vagos sem edificações. 
 
Os preços de venda de escritórios em edifícios de conjuntos comerciais não-novos, nos bairros 
no entorno da Linha Verde, situaram-se em torno de R$ 2.000,00/m2, valores esses 
relativamente baixos, provavelmente em virtude da existência de muitos imóveis antigos, de 
valor muito baixo, comparativamente aos preços dos novos produtos imobiliários, que se 
encontram mais atualizados em termos tecnológicos e de adequação do uso dos espaços. 
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Fora da Linha Verde, os preços de venda de escritórios alcançaram médias da ordem de R$ 
3.000/m2 de área útil; nas regiões mais nobres, como Ecoville, Champagnat, Bigorrilho, Centro 
Cívico, os valores ficaram no intervalo entre R$ 4.500 e R$ 5500,00/m2; na área central e no 
Cabral os preços médios ficaram entre R$ 3.000 e R$ 3.500,00/m2; observa-se que no Bigorrilho 
e em Mercês, em empreendimentos mais novos e de ótimo padrão, alcançaram valores médios 
entre R$ 6.000 e R$ 8.000/m2 útil. 
 
7.3.5.2 Considerações sobre o processo de substituição de uso e de 

transformação da região 
 
O processo de ocupação da Linha Verde, dentro do perímetro da Operação Urbana por novos 
empreendimentos aponta que há grande probabilidade de que o processo de substituição de 
uso e de transformação da região se dê segundo a seguinte lógica de ocupação imobiliária: 
 
a) Aquisição dos terrenos vazios, hoje com valor em torno de R$ 670,00/m2, que podem ser 

utilizados por empreendimentos residenciais e não-residenciais, porque há grande estoque 
de imóveis vagos, sem edificações, com áreas médias grandes e possibilidade de formação 
de terrenos para incorporação de grandes tamanhos; 

 
b) Aquisição de barracões e galpões, hoje com preços médios de área construída em torno de 

R$ 1.260,00/m2 (com valores-limites hoje em torno de R$ 1600,00/m2); esse tipo de uso deve 
ser minimizado dentro do perímetro da Linha Verde nos próximos anos, transferindo-se para 
municípios vizinhos; 

 
c) Aquisição de imóveis ocupados por uso residencial hoje (casas), iniciando-se pela compra 

das casas mais antigas ou com pouca construção ou com baixa qualidade construtiva; depois 
de acabado o “estoque” desse perfil, as casas que estão nas regiões próximas dos pólos e 
dos “empreendimentos-paradigmas” dentro do perímetro da Linha Verde, independentemente 
do seu tamanho, devem ser adquiridas pelos incorporadores e investidores para formatação 
de novos negócios imobiliários; atualmente os preços médios de venda de casas situam-se 
em torno de R$ 2100,00/m2 de área construída, para um imóvel de 120 m2 no máximo, em 
um lote de 400 m2; daí resulta um custo monetário por m² semelhante ao do de uma compra 
de um terreno sem edificação (em torno de R$ 700/m2); 

 
d) Aquisição de imóveis atualmente ocupados por fins comerciais: há alguns imóveis com esses 

usos que ainda apresentam preços baixos ou competitivos, principalmente os de padrão 
construtivo baixo ou médio-baixo;  

 
e) A intenção de construção da categoria Habitação Coletiva vertical, tendo por base os Alvarás 

expedidos, cresceu robustamente em Curitiba no período 2005-2011, a uma taxa média 
anual de 31,4%; se somada a categoria “habitação coletiva” a outras tipologias residenciais 
verticais (como conjuntos residenciais) estas cresceram ainda mais em Curitiba no período 
2005-2011, a uma taxa média anual de 44,2%; 

 
f) A intenção de construção de área horizontal, tendo por base os Alvarás expedidos,  está em 

declínio a partir de setembro de 2009; 
 
g) A intenção de construção de área comercial, , tendo por base os Alvarás expedidos,   

demonstra declínio a partir de julho de 2008; 
 
h) Alvarás para reforma em todas as categorias estão em crescimento, a uma taxa anual de 

16,4%;   
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i) Alvarás para reforma de imóveis comerciais estão estagnados, sem crescimento significativo 
no período. 

 
7.3.5.3 O Desempenho e o “Apetite” do Mercado Imobiliário de Curitiba  
 

Para mensurar o “apetite” do mercado imobiliário no período mais recente, de 2005 a 2010 
(há dados incompletos sobre 2011, visto estar o exercício em curso), é possível utilizar-se de 
dois tipos de informação:  

 
a)  os dados referentes aos Alvarás expedidos, que demonstram a intenção de edificar dos 

empreendedores, e  
 
b)  os dados referentes aos “Habite-se”s ou Certificados de Conclusão, relativos aos 

empreendimentos efetivamente construídos.  
 
 
7.4 Os Alvarás (intenção de edificar do mercado) 
 
Com relação aos Alvarás, o movimento do mercado, considerando-se apenas as edificações 
novas, está resumido no quadro abaixo: 
 

Alvarás 
Expedidos

Número de 
Alvarás

Área construida 
liberada (m²)*

Área Média                   
por Alvará 

(m²)

Área construida 
liberada média 

(m²)

2005 3.258 1.716.401,83 526,83
2006 3.205 1.820.990,84 568,17
2007 3.950 2.079.662,15 526,50
2008 4.209 3.296.417,92 783,18
2009 4.104 3.220.819,13 784,80
2010 4.186 4.662.408,04 1.113,81

2011 (1/2 ano) 1.478 1.297.491

2011 (projetado) 2.956 2.594.981,86 877,87

2005 / 2011 25.868 19.391.681,77 749,64 2.770.240,25

2005/2007 5.617.054,82 29% 1.872.351,61

2008/2011 13.774.626,95 71% 3.443.656,74

(*) considerando só obras novas (ñ inclui reformas e ampliações)  
 
Da análise dos dados contidos nos Alvarás, é possível identificar claramente dois períodos:  
 
- um de menor demanda, de 2005 a 2007, que corresponde ao período “pré-boom”, onde a 
média de área construída licenciada no Município foi de 1,9 milhões de m² ao ano; 
 
- um de maior demanda, de 2008 a 2011, que corresponde ao período de “boom”, onde a média 
de área construída licenciada no Município subiu para 3,4 milhões de m² ao ano; 
 
A média do período como um todo, de área construída licenciada no Município de 2005 a 2011 é 
de 2,8 milhões de m² ao ano. 
 
Interessante observar ainda que o padrão dos empreendimentos está aumentando, visto que a 
área construída média por Alvará vem crescendo, de 527 m² em 2005 a 1.114 m² em 2010. 
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Mas, o mais importante que a análise dos dados acima permite observar, se os dados 
apresentados estiverem corretos, é que o “apetite” do mercado, que vinha num crescendo de 
2008 a 2010, não deve repetir em 2011 o desempenho dos anos anteriores, ficando entre o de 
2007 e 2008. Tal comportamento espelha o observado no setor imobiliário ao nível do país como 
um todo. 
 
 
7.5 “Habite-se” (empreendimentos efetivamente construídos) 
 
Por outro lado, se levarmos em conta os Certificados de Conclusão de obras (“Habite-se”), que 
representam a área construída efetivamente edificada no Município, os números caem 
significativamente, como se pode observar do quadro abaixo: 
 

"Habite-se" 
Expedidos

Área certificada 
(efetivamente construida) 

(m²)

Área construida 
certificada média 

(m²)

2005 344.847

2006 806.809

2007 1.069.666

2008 1.106.211

2009 1.140.908

2010 1.684.158

2011 (5 meses) 583.926

2011 (projetado) 1.401.422

2005 / 2011 7.554.020,58 1.079.145,80

2005/2007 2.221.322,00 740.440,67

2008/2011 5.332.698,58 1.333.174,65  
 
Similarmente ao caso dos Alvarás, da análise dos dados contidos nos “Habite-se”, é possível 
identificar dois períodos:  
 
- um de menor demanda, de 2005 a 2007, que corresponde ao período “pré-boom”, onde a 
média de área construída efetivamente edificada no Município foi de 740 mil m² ao ano; 
 
- um de maior demanda, de 2008 a 2011, que corresponde ao período de “boom”, onde a média 
de área construída efetivamente edificada no Município quase dobrou, para 1,3 milhões de m² 
ao ano; 
 
A média do período como um todo, de área construída efetivamente edificada no Município de 
2005 a 2011 é de 1,08 milhões de m² ao ano. 
 
Verifica-se que, dos 2,8 milhões de m²/ano licenciados apenas 1,08 de m² ou, em média, 
aproximadamente 40% do volume de área construída licenciada foi efetivamente edificada. 
 
Se compararmos os números de “Habite-se” (vistoria de conclusão) com os números de áreas 
licenciadas, com defasagem de dois anos, o percentual se situa em torno dos 55%. Isso sugere 
que muita intenção de produção não está se concretizando.  
 
 
7.6 O “mercado” de outorga onerosa  
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No entanto, quando se trata de uma Operação Urbana, onde a área construída adicional ao 
zoneamento regular é concedida onerosamente, adquirida através de CEPAC, o indicador que 
melhor ajuda a mensurar o “apetite” do mercado ou a “disposição a pagar” dos empreendedores 
são os dados referentes à outorga onerosa e seu histórico de adesão.  
 
Já vimos no Relatório II o histórico de crescimento de área computável acrescida por outorgas 
onerosa concedida para toda Curitiba, no período de 2001 a 2010, como abaixo reproduzido:  
 
 

Histórico de Taxas de Crescimento de Área Computável  
Acréscimo em Outorgas concedidas para toda Curitiba:  2001 a 2010 
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Acréscimos de área construída por outorga onerosa para o Municipio 

Média anual para os anos até 2005 (período moderado): 34.409 m2 
Média anual para os anos pós 2005 (período de “boom”): 140.934 m2 

 
Também foram calculadas as médias anuais de área construída acrescida onerosamente, 
resultando em 34.409 m² para período moderado, até 2005 e 140.934 m² (período de “boom”, 
pós 2005. 
 
Importante ainda registrar que, com relação ao “mercado” de outorga onerosa, a participação da 
região da Linha Verde vem crescendo, em termos absolutos e relativos, chegando a 36% no ano 
de 2011: 
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Total 

Municipio

2005 51.782,98 3.235,11 6%

2006 25.216,63 0,00 0%

2007 67.931,52 0,00 0%

2008 209.431,65 105,60 0%

2009 112.538,21 9.273,94 8%

2010 153.479,86 20.044,63 13%

2011 (parcial) 138.605,00 50.075,08 36%

2011 (projeção) 244.400,12

% Linha Verde

Area construída adicional (ACA) 

concedida por Outorga Onerosa
ANO
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7.3.6 Aspectos Urbanísticos 
 
7.3.6.1 Histórico do Zoneamento de Curitiba internamente ao perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Linha Verde 
 
A prática de planejamento em Curitiba baseia-se no princípio de que a ocupação e os usos do 
solo na Cidade podem ser induzidos, coibidos, disciplinados.  Definido o zoneamento, com 
normas gerais de uso e ocupação para cada região, os parâmetros devem ser monitorados de 
maneira a permitir a constante evolução da cidade. 

 
Cabe ao IPPUC o monitoramento do crescimento da cidade. O Instituto propõe incentivos ou 
desestímulos à ocupação e ao adensamento, de acordo com o planejamento integrado previsto 
para o município. O zoneamento e o uso do solo, mais que disciplinadores da ocupação, são 
usados como agentes indutores e promotores do processo de desenvolvimento urbano. 
 
A tradição de planejamento urbano, em Curitiba, remonta ao século XIX, quando o município foi 
escolhido para sediar a capital da nova província do Paraná, em 1853. Desde então, até o início 
da década de 40, a cidade se adequou ao rápido crescimento da população. Em 1895 surge o 
primeiro Código de Posturas de Curitiba. Em 1903 inicia-se o processo de hierarquização de 
usos de solo, revisado em 1930. 

 
A história formal do planejamento inicia em 1943, com o Plano Agache. O Plano previa 
crescimento radial, definição de áreas para habitação, serviços e indústrias, reestruturação viária 
e medidas de saneamento. Em decorrência do Plano Agache, é aprovada a primeira Lei de 
Zoneamento de Curitiba, em 1953. 

 

Plano Agache 1943

Desenvolvimento
radial e perimetral

CENTRO

 
O Plano Preliminar de Urbanismo nasce de concurso, em 1964, propondo melhoria da qualidade 
de vida na Cidade, através de um modelo linear de adensamento. O IPPUC é criado em 1965, 
para detalhar e acompanhar a execução do Plano proposto pela Sociedade Serete e por Jorge 
Wilheim Arquitetos. 

 
Este plano é discutido com a população em uma série de debates públicos, no Seminário 
denominado "Curitiba de Amanhã". 
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Em 1966 o Plano Diretor de Curitiba alterou a conformação radial de crescimento, propondo um 
modelo linear de expansão e desenvolvimento. Utilizado como um mecanismo de planejamento, 
o Zoneamento e Uso do Solo definiram parâmetros de ocupação que orientaram os 
investimentos - públicos e privados - e disciplinaram as atividades da iniciativa privada.  

 

Plano Diretor 1966

Crescimento linear 

O

N

S

CENTRO

E

 
As alterações introduzidas no zoneamento vão adequar a cidade a uma nova realidade: a da 
metropolização. 

 
As principais alterações introduzidas pelo Plano Diretor de 1966 incluem: a criação de um eixo 
de integração e desenvolvimento metropolitano, a BR-116; a criação de novos eixos de 
adensamento; a implantação de um Anel de Conservação Sanitário-Ambiental e de novas áreas 
de preservação; a consolidação das diretrizes de gestão metropolitana e o estímulo à expansão 
de atividades geradoras de emprego e renda. 

 
A partir das diretrizes de uso do solo propostas pelo Plano Diretor, a cidade foi sendo moldada 
através de sucessivos zoneamentos. 

 
A Lei nº 2.828/66 disciplinou a Zona Central, limitando seu crescimento, estabeleceu os Setores 
Estruturais com áreas comerciais e de prestação de serviço expandindo-se linearmente, definiu 
Zonas Residenciais e reservou áreas para o crescimento da cidade. 

 
Em 1969, a Lei nº 3.503, revisou o Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor, definindo novas 
Zonas Residenciais e Comercias e disciplinando as Zonas de expansão. 

 
Em 1971, a Lei nº 3.943 regulamenta o uso do solo e o sistema viário. 

 
Ainda em 1971, o Decreto nº 1.160 delimita o Setor Histórico de Curitiba. 

 
Nova revisão acontece em 1972, através da Lei nº 4.199, que procura adequar mais uma vez a 
expansão urbana às diretrizes do modelo linear de crescimento. Os eixos estruturais, que 
deveriam ser adensados, são equipados com toda a infra-estrutura necessária e dotados de um 
sistema de transporte de massa capaz de atender a demanda da época e a futura. 
 
Uma rede de áreas verdes, que aliavam proteção de fundos de vale, saneamento e lazer, foi 
definida. O Centro tradicional recebeu áreas exclusivas para pedestres. A Rua XV de Novembro 
se transformou no primeiro "calçadão" do País. 
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A implantação da Cidade Industrial de Curitiba - CIC - em uma zona apropriada para seu 
desenvolvimento exigiu novo ajuste a Lei de Zoneamento em 1974. (Lei nº 4.773). Para 
assegurar a integração espacial da Cidade Industrial com o sistema viário, foram criados os 
Setores Especiais Conectores. 

 
Em 1975, a Lei nº 5.234, limitou a ocupação e adensamento das zonas residenciais periféricas e 
incentivou a ocupação das áreas próximas aos setores estruturais.  O térreo e o primeiro 
pavimento das edificações foram destinados ao comércio e aos serviços. Junto às ruas 
utilizadas pelo transporte coletivo nas zonas residenciais foi permitida a concentração de 
atividades comerciais e de prestação de serviços de médio porte. Chamadas de Coletoras, estas 
vias concentram o tráfego residencial, comercial e o transporte coletivo.  

 
A BR-116, já se configurava como um importante eixo de abrangência metropolitana que cortava 
o município de Curitiba de Norte a Sul, percorrendo 24 bairros, numa extensão de 
aproximadamente 30.500 m.  

 
A Lei n º 5.234 estabeleceu ao longo da BR-116, para os lotes localizados nas quadras 
adjacentes, uma Zona de Serviços que se entendia desde o bairro do Atuba, na região norte, até 
os bairros do Capão Raso e Pinheirinho, na região sul. Esta medida tinha o propósito de induzir 
o estabelecimento de empresas e atividades comerciais vinculadas ao transporte rodoviário 
predominante na via, tais como: transportadoras, depósitos, grandes oficinas, postos de 
abastecimento, armazéns, entrepostos, estacionamento para veículos de médio e grande porte, 
entre outros. 

 
O processo acelerado de expansão urbana e de metropolização verificado nos anos seguintes 
transformou a antiga BR-116 em uma verdadeira barreira física, dividindo a cidade em duas 
partes. Mediante este panorama foram intensificados os estudos projetos e obras, destinados à 
implantação do contorno rodoviário de Curitiba, que tinha o propósito de desviar e eliminar o 
tráfego intenso e pesado então existente na BR-116. 

 
Em janeiro de 2.000 foi aprovada a Lei nº 9.800/2000 que representava a maior reformulação 
nas diretrizes de crescimento da cidade, desde a instituição do Plano Diretor, em 1966. Esta Lei 
foi fruto de um processo de dois anos de estudos técnicos e de uma ampla discussão com os 
diversos segmentos da sociedade. 

 
Dentre as reformulações estabelecidas no escopo da Lei, foi prevista a transformação de 
algumas áreas da cidade. As mudanças mais evidentes ocorreram nos bairros cortados pela 
BR-116. A rodovia, que na época concentrava grande parte do tráfego rodoviário e tinha as suas 
margens ocupadas basicamente por estabelecimentos de comércio e serviços vinculados ao 
transporte, teria indução para alteração do seu perfil, sendo valorizada a sua vocação de 
elemento de integração metropolitana. 

 
O projeto de transformação se baseava na implantação de um sistema de transporte de grande 
capacidade na rodovia, estimulo à verticalização e à diversificação de usos ao longo da BR, 
inclusive o habitacional.  

 
Em decorrência disto, a legislação definiu parâmetros construtivos específicos ao longo do eixo 
da BR-116. Foi criado o Setor Especial da BR-116, que compreendia os lotes com testada para 
a rodovia até uma profundidade de no máximo 100 m. Neste Setor ficou permitido os usos 
Habitacionais, Comunitários e de Comercio e Serviço Setorial, com coeficiente de 
aproveitamento do lote básico igual a 1 e altura limitada a 6 pavimentos. Estes parâmetros 
podem ser majorados mediante outorga onerosa de potencial construtivo adicional, atingindo 
coeficiente 3 e altura de 12 pavimentos. 

 



                                                                                                                                                                                            

Cap. IV - 118 
 

No entorno do Setor Especial da BR-116 a legislação estabeleceu a definição da Zona de 
Transição da BR-116, que se caracteriza como a área de amenização de impacto de uso e 
ocupação do solo. Neste zoneamento ficou permitido os usos Habitacionais, Comunitários 1 e 2 
e Comércio e Serviço Setorial, com coeficiente de aproveitamento do lote básico igual a 1 e 
altura limitada a 4 pavimentos. Estes parâmetros podem ser majorados mediante outorga 
onerosa de potencial construtivo adicional, atingindo coeficiente de 1,8 e altura de 6 pavimentos. 

 
Ficou estabelecida também a criação dos Pólos, que compreende uma área delimitada pelas 
primeiras quadras localizadas junto às interseções da rodovia com os binários de trafego. Neste 
Setor a legislação estabeleceu como permitido os usos Habitacionais, Comunitários 1 e 2 e 
Comércio e Serviço Setorial, com coeficiente de aproveitamento do lote básico igual a 1 e altura 
livre. Estes parâmetros podem ser majorados mediante outorga onerosa de potencial construtivo 
adicional, atingindo o coeficiente de 3. 
 
Em 2004, o novo Plano Diretor de Curitiba, Lei Municipal n.º 11.266 / 2004, que "Dispõe sobre 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” em seu art. 11 e Anexo 01 
(mapa esquemático) define a Linha Verde como um eixo de adensamento no município de 
Curitiba. 

 

Consolidação e 
metropolização

Plano Diretor de 2004

N

S

O E

CENTRO

 
 

Estes planos só tiveram sua materialização iniciada a partir do ano de 2.007, quando ocorreu a 
conclusão das obras do contorno rodoviário de Curitiba e teve início a implantação da infra-
estrutura viária e de transporte coletivo na rodovia.  A antiga BR-116 passou a ser denominada 
de Linha Verde e as primeiras obras de transformação ocorreram no eixo sul, mais precisamente 
no trecho compreendido pela Rua João Rodrigues Pinheiro e o acesso da Universidade Federal 
do Paraná, no bairro Jardim das Américas. Em 2011 iniciaram as obras relativas ao trecho 
complementar do projeto da Linha Verde. 

 
A Operação Urbana Consorciada Linha Verde representa a consolidação da Linha Verde como 
novo eixo de adensamento no município de Curitiba, conforme o previsto no Plano Diretor de 
Curitiba “para orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município”.  
 
7.3.6.2 Indicação das principais modificações propostas com relação à legislação 
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A história formal do planejamento urbano de Curitiba se inicia em 1943, com o Plano Agache. O 
Plano previa crescimento radial, definição de áreas para habitação, serviços e indústrias, 
reestruturação viária e medidas de saneamento. Em decorrência do Plano Agache, é aprovada a 
primeira Lei de Zoneamento de Curitiba, em 1953. 
 
Em 1966 o Plano Diretor de Curitiba altera a conformação radial de crescimento proposta pelo 
Plano Agache, propondo um modelo linear de expansão e desenvolvimento. Utilizado como um 
mecanismo de planejamento, o Zoneamento e Uso do Solo definiram parâmetros de ocupação 
que orientaram os investimentos - públicos e privados - e disciplinaram as atividades da 
iniciativa privada. As alterações introduzidas no zoneamento vão adequar a cidade a uma nova 
realidade, a da metropolização, trazendo a consolidação das diretrizes de gestão metropolitana 
e o estímulo à expansão de atividades geradoras de emprego e renda. 

 
Dentre as principais alterações introduzidas pelo Plano Diretor de 1966 inclue-se a criação de 
um eixo de integração e desenvolvimento metropolitano, a BR-116 e a criação de novos eixos 
de adensamento.  
 
Em 1975, a Lei nº 5.234, limitou a ocupação e adensamento das zonas residenciais periféricas e 
incentivou a ocupação das áreas próximas aos setores estruturais.  O térreo e o primeiro 
pavimento das edificações foram destinados ao comércio e aos serviços. Junto às ruas 
utilizadas pelo transporte coletivo nas zonas residenciais foi permitida a concentração de 
atividades comerciais e de prestação de serviços de médio porte. Chamadas de Coletoras, estas 
vias concentram o tráfego residencial, comercial e o transporte coletivo.  

 
A BR-116, já se configurava como um importante eixo de abrangência metropolitana que cortava 
o município de Curitiba de Norte a Sul, percorrendo 24 bairros, numa extensão de 
aproximadamente 30.500 m.  

 
A Lei n º 5.234 estabeleceu ao longo da BR-116, para os lotes localizados nas quadras 
adjacentes, uma Zona de Serviços que se entendia desde o bairro do Atuba, na região norte, até 
os bairros do Capão Raso e Pinheirinho, na região sul. Esta medida tinha o propósito de induzir 
o estabelecimento de empresas e atividades comerciais vinculadas ao transporte rodoviário 
predominante na via, tais como: transportadoras, depósitos, grandes oficinas, postos de 
abastecimento, armazéns, entrepostos, estacionamento para veículos de médio e grande porte, 
entre outros. 
 
O processo acelerado de expansão urbana e de metropolização verificado nos anos seguintes 
transformou a antiga BR-116 em uma verdadeira barreira física, dividindo a cidade em duas 
partes. Mediante este panorama foram intensificados os estudos projetos e obras, destinados à 
implantação do contorno rodoviário de Curitiba, que tinha o propósito de desviar e eliminar o 
tráfego intenso e pesado então existente na BR-116. 
 
Em janeiro de 2.000 foi aprovada a Lei nº 9.800/2000 que representava a maior reformulação 
nas diretrizes de crescimento da cidade, desde a instituição do Plano Diretor, em 1966. Dentre 
as reformulações estabelecidas no escopo da Lei, foi prevista a transformação de algumas 
áreas da cidade. As mudanças mais evidentes ocorreram nos bairros cortados pela BR-116. A 
rodovia, que na época concentrava grande parte do tráfego rodoviário e tinha as suas margens 
ocupadas basicamente por estabelecimentos de comércio e serviços vinculados ao transporte, 
teria indução para alteração do seu perfil, sendo valorizada a sua vocação de elemento de 
integração metropolitana. 

 
O projeto de transformação se baseava na implantação de um sistema de transporte de grande 
capacidade na rodovia, estimulo à verticalização e à diversificação de usos ao longo da BR, 
inclusive o habitacional.  
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Em decorrência disto, a legislação definiu parâmetros construtivos específicos ao longo do eixo 
da BR-116. Foi criado o Setor Especial da BR-116, que compreendia os lotes com testada para 
a rodovia até uma profundidade de no máximo 100 m. Neste Setor ficou permitido os usos 
Habitacionais, Comunitários e de Comercio e Serviço Setorial, com coeficiente de 
aproveitamento do lote básico igual a 1 e altura limitada a 6 pavimentos. Estes parâmetros 
podem ser majorados mediante outorga onerosa de potencial construtivo adicional, atingindo 
coeficiente 3 e altura de 12 pavimentos. 

 
No entorno do Setor Especial da BR-116 a legislação estabeleceu a definição da Zona de 
Transição da BR-116, que se caracteriza como a área de amenização de impacto de uso e 
ocupação do solo. Neste zoneamento ficou permitido os usos Habitacionais, Comunitários 1 e 2 
e Comércio e Serviço Setorial, com coeficiente de aproveitamento do lote básico igual a 1 e 
altura limitada a 4 pavimentos. Estes parâmetros podem ser majorados mediante outorga 
onerosa de potencial construtivo adicional, atingindo coeficiente de 1,8 e altura de 6 pavimentos. 

 
Ficou estabelecida também a criação dos Pólos, que compreende uma área delimitada pelas 
primeiras quadras localizadas junto às interseções da rodovia com os binários de trafego. Neste 
Setor a legislação estabeleceu como permitido os usos Habitacionais, Comunitários 1 e 2 e 
Comércio e Serviço Setorial, com coeficiente de aproveitamento do lote básico igual a 1 e altura 
livre. Estes parâmetros podem ser majorados mediante outorga onerosa de potencial construtivo 
adicional, atingindo o coeficiente de 3. 
 
Em 2004, o novo Plano Diretor de Curitiba, Lei Municipal n.º 11.266 / 2004, que "Dispõe sobre 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” em seu art. 11 e Anexo 01 
(mapa esquemático) define a Linha Verde como um eixo de adensamento no município de 
Curitiba. 

 
A Operação Urbana Consorciada Linha Verde representa a consolidação da Linha Verde como 
novo eixo de adensamento no município de Curitiba, conforme o previsto no Plano Diretor de 
Curitiba, mesclando o uso comercial e habitacional e a promoção da requalificação e 
transformação urbana e ambiental da área contida no perímetro de sua abrangência. 
 
A área é constituída pela faixa de domínio da antiga BR-116 e pelo conjunto de lotes, ruas e 
áreas públicas existentes em suas margens. Trata-se de uma região pertencente à antiga Zona 
de Serviços, onde historicamente a ocupação predominante consistia em imóveis destinados 
aos usos comerciais vinculados ao transporte rodoviário.  
 
A definição da delimitação do perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde foi 
baseada basicamente em três premissas: incorporação dos imóveis com maior potencial de 
renovação; compatibilidade com os zoneamentos e setores de uso das áreas adjacentes ao 
perímetro da área de abrangência e incorporação dos espaços públicos e vias passíveis de 
composição no conjunto de intervenções previstas. 
 
Quanto aos imóveis passíveis de renovação, é possível identificar na região grande quantidade 
de lotes desocupados (vagos), grande quantidade de galpões e barracões desativados ou em 
estado precário de conservação, grande quantidade de antigas habitações horizontais de médio 
e baixo padrão, comércio, serviços e indústrias horizontais.  O conjunto destes imóveis 
compreende aproximadamente 91 % da área liquida dos lotes contidos no limite da Operação 
Urbana e são candidatos potenciais à reciclagem e à renovação. A definição técnica do 
perímetro de abrangência da operação buscou a incorporação de maior quantidade possível 
destes imóveis, com o objetivo de intensificar a característica da área como potencial de 
renovação e adensamento, compatibilizando com o propósito da Operação Urbana Consorciada. 
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O segundo critério utilizado para definição do perímetro da área de abrangência consiste na 
preservação e não interferência da Operação Urbana em relação às zonas e setores de uso 
existentes nas regiões lindeiras. Zona de uso estritamente residencial, com altura de edificações 
limitadas, Setores de uso especiais, tais como: Setor Estrutural, Setores Especiais (Av. 
Comendador Franco, Av. Mal. Floriano Peixoto, Av. Wenceslau Braz e Av. Pres. Affonso 
Camargo), que possuem seus parâmetros, restrições e incentivos já definidos e consolidados 
mediante legislação específica, tiveram seus recortes respeitados. 

  
Por último a delimitação da Operação Urbana foi criteriosa quanto ao levantamento e estudo das 
áreas públicas localizadas na região. Foi avaliada toda possibilidade de incorporação ao projeto, 
das áreas de preservação, bosques e praças existentes. As ruas e alças de acessos às 
travessias e os binários de tráfego foram inseridos na delimitação do projeto, para que as obras 
de implantação e adequação pudessem ser contempladas no bojo das intervenções previstas, 
as quais serão realizadas durante o período de vigência da Operação Urbana. 

 
As medidas urbanísticas propostas aliada ao plano de intervenções previsto, tem como objetivo 
promover a atração do setor empreendedor atuante no município. 

 
Dentre as principais medidas adotadas como incentivo para dinamizar a ocupação do local se 
destacam: 

 
• Ampliação do coeficiente de aproveitamento dos lotes de 1 para 4, mediante outorga 

onerosa do direito de construção, para os terrenos situados nos Pólos e no Setor 
Especial da Linha Verde, com altura livre; 
 

• Ampliação do coeficiente de aproveitamento dos lotes de 1 para 2,5, mediante outorga 
onerosa do direito de construção, para os terrenos situados na Zona de Transição da 
Linha Verde, com altura limitada em 8 pavimentos; 

 

• Ampliação do coeficiente de aproveitamento dos lotes de 0,5 para 1,5, para o uso de 
Habitação Transitória e de 0,5 para 1, para os usos comerciais e comunitários, 
mediante outorga onerosa do direito de construção, para os terrenos situados na Zona 
Especial Desportiva, com altura limitada em 8 pavimentos; 

 

• Incentivo construtivo para implantação de uso comercial nos Pólos e residencial ou 
misto no Setor Especial da Linha verde.  

 

• Possibilidade de não execução de pavimentos em subsolo para estacionamento 
 

• Incentivos para implantação de áreas arborizadas, ajardinadas e permeáveis; 
 

• Incentivo para remembramento de lotes. 
 

São as seguintes as zonas de uso previstas: 
 
���� Pólo da Linha Verde (PÓLO - LV) 
���� Setor Especial da Linha Verde (SE-LV) 
���� Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) 
���� Zona Especial Desportiva (ZED) 
���� Zona Residencial 4 (ZR-4) 
���� Zona de Serviço 2 (ZS-2) 
���� Zona Industrial (ZI) 

 
Para estas zonas de uso foram estabelecidos os seguintes parâmetros construtivos: 
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Os Polos da Linha Verde estão distribuídos ao logo de todo o eixo e se estabelecerão como 
centros comercias potenciais, integrados ao sistema de transporte coletivo, se constituindo em 
pólos de atração de investimentos e de geração de empregos. 

 
A mescla do uso residencial e comercial no Setor Especial da Linha Verde aliado aos incentivos 
construtivos previstos na legislação tem o intuito de proporcionar moradia de qualidade, em local 
aprazível, com vasta oportunidade de empregos nas proximidades. 

 
As regiões adjacentes aos Pólos e ao Setor Especial da Linha Verde, delimitadas pelas Zonas 
de Transição, se constituirão em áreas de médio adensamento, altura limitada, com incentivo 
para o uso habitacional. 

 
As edificações a serem implantadas na área de abrangência terão forte tendência a 
apresentarem valorização ambiental. Este aspecto esta focado nos estímulos previstos pela 
legislação, para aqueles investidores que aderirem à Operação Urbana, os quais se tratam dos 
seguintes incentivos ou benefícios: 
 

a) Quando o estacionamento for implantado sobre o solo será não computável no coeficiente 
de aproveitamento; 
 

b) Para a área que for deixada permeável, ajardinada e arborizada, será concedida de forma 
gratuita uma área adicional de construção equivalente a duas vezes a área permeável; 

 
c) Em caso de remembramento de lotes nas zonas ZT-LV  e SE-LV em que o lote mínimo 

alcance 2.000 m², será concedida de forma gratuita uma área adicional de 10% da área 
do lote; 

 
d) Nos POLO – LV, em caso de implantação de uso exclusivamente comercial, será 

concedida gratuitamente uma  área adicional de construção gratuita de 50% da área do 
lote; 

 
e) Na zona SE-LV, em caso de implantação de uso exclusivamente residencial ou misto, 

será concedida gratuitamente uma  área adicional de construção de 50% da área do lote. 
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No entanto, para que o empreendedor possa fazer juz a tais incentivos, deverá atender às 
seguintes condições: 

 
• Incentivos construtivos vinculados à aquisição mínima de 80% da área de construção 

adicional admitida para o imóvel;  
 

• Nos novos empreendimentos será obrigatória a implantação de mecanismos de 
contenção de cheias, independentemente da zona ou setor de uso e do tamanho da área 
impermeabilizada; 

 
• Na ZT-LV, será admitido o uso de “Habitações Unifamiliares em Série”, mediante 

contrapartida paga em CEPAC, na proporção 1m² de ACA para cada 4 m² de construção; 
 
• Só será admitida a ampliação do ático mediante contrapartida em CEPAC. 

 
E, para efeito da aplicação dos parâmetros urbanísticos e benefícios previstos pela Operação 
Urbana, bem como das diretrizes urbanísticas preconizadas para cada parcela do perímetro 
abrangido pela OUC-LV, as zonas de uso que a integram foram agrupadas em três grandes 
Setores – Norte, Central e Sul – em função das especificidades do território, conforme mapa 
a seguir: 
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Figura 7.3.8.2-1 – Setores Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

7.3.6.3 Usos e Ocupação do Solo e tipologias 
 
O objetivo da presente caracterização é identificar , internamente ao perímetro definido como da 
OUC - Linha Verde, os aspectos relevantes quanto aos usos e padrões predominantes. Tal 
caracterização é imprescindível, tanto para o levantamento das áreas passíveis de renovação 
urbana, como para a definição dos parâmetros a serem adotados no cálculo da “Área de 



                                                                                                                                                                                            

Cap. IV - 125 
 

Construção Adicional – ACA”, requisitos de uma Operação Urbana, nos termos do exigido pela 
Lei Federal 10.257/2001, o Estatuto da Cidade.   
 
Esta análise tem por base os dados do cadastro imobiliário da Prefeitura de Curitiba, para o 
exercício de 2011, originalmente desagregados por lotes e sub-lotes. Esses dados foram 
agregados e tratados por uso e tipologia, através do cruzamento das informações de área de 
terreno e área construída, conforme o uso e o padrão. 
 
Observe-se ainda que o perímetro da OUC-Linha Verde é atualmente constituído por várias 
zonas de uso estabelecidas pela legislação de zoneamento, cujos parâmetros serão a base de 
onde se partirá para a aplicação da outorga onerosa dos benefícios previstos pela Operação 
Urbana. Encontram-se no perímetro da OUC-LV zonas de uso definidas como Pólos, Zona de 
Transição-ZT, Setor Especial - SE, Zona Residencial ZR4, Setor Especial Desportivo ZED, Zona 
de Serviços ZS.2 e Zona Industrial  ZI. 
 
O território da OUC-Linha Verde abrange uma área de terreno bruta de aproximadamente 2.500 
hectares e líquida de aproximadamente 2.100 hectares e, para fins da aplicação dos parâmetros 
urbanísticos e benefícios previstos pela Operação Urbana, foi subdividida em três grandes 
Setores – Norte, Central e Sul – conforme mapa do perímetro a seguir. 
 
Em função disso, as informações relativas a terreno e área construída foram agregadas por 
zona de uso e, em seguida, por Setor (Norte, Central e Sul) da Operação Urbana, visando 
produzir informações adequadas à caracterização do território e à identificação de suas 
especificidades.  
 
A OUC-LV possui atualmente 5,7 milhões de m² de área construída (dados de 2011), distribuída 
entre os setores Norte, Central e Sul, volume esse que, dividido pela área de terreno líquida de 
lotes de 20,8 milhões de m², resulta em uma densidade construída e um coeficiente de 
aproveitamento (CA) bastante baixos, um CA de 0,27. 
 
7.3.6.4 Caracterização do Perímetro da OUC-LV por Tipo de Ocupação dos Terrenos 
 

⇒ Diversidade de uso e homogeneidade de ocupação, uma visão de conjunto 
 
O território da OUC-Linha Verde abrange uma área de terreno líquida de pouco mais de 2.000 
hectares (20,82 milhões de m²) distribuídos nos três Setores da Operação Urbana, sendo 3,95 
milhões de m² no Setor Norte, 6,25 milhões de m² no Setor Central e 10,6 milhões no Setor Sul. 
 

Quadro 7.3.6.4-1  
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área de Terreno Líquida 2011 
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Nº Absol. %

NORTE Polos 618           797.247       3,8            

Zona de Transição - ZT 3.172       2.341.709   11,2         

Setor Especial Linha Verde - SE LV519           731.934       3,5            

Zona Residencial 4 - ZR-4 15             85.829         0,4            

TOTAL NORTE 4.324       3.956.719   19,0         

CENTRO Polos 732           1.608.234   7,7            

Zona de Transição - ZT 2.410       1.918.740   9,2            

Setor Especial Linha Verde - SE LV326           263.985       1,3            

Zona Residencial 4 - ZR-4 174           145.498       0,7            

Zona Especial Desportiva - ZED 424           2.317.863   11,1         

TOTAL CENTRO 4.066       6.254.319   30,0         

SUL Polos 609           1.137.934   5,5            

Zona de Transição - ZT 6.315       4.714.657   22,6         

Setor Especial Linha Verde - SE LV674           1.262.471   6,1            

Zona Residencial 4 - ZR-4 13             153.059       0,7            

Zona de Serviço - ZS 859           786.405       3,8            

Zona Industrial - ZI 26             2.554.941   12,3         

TOTAL SUL 8.496       10.609.467 51,0         

OUC LV TOTAL GERAL OUC L V 16.886     20.820.506 100,0       

Fonte: Ca lcul ado com base no Cadastro Imobi l iá rio da  Prefei tura de Curi tiba, 2011
Elaboração: Consultoria  FIPE 2011

SETOR SUBSETOR
 Nº de 

Lotes 

Área de Terreno 

Líquida

 
 
Em sua longa extensão, ao longo de 14 km às margens da rodovia BR-116, a OUC-Linha Verde 
engloba amplo território onde predomina a diversidade de uso nas formas de ocupação, 
combinada com relativa homogeneidade quanto aos padrões de ocupação. Convivem nesse 
espaço atividades como comércio, serviços, indústrias, residências, hotéis, hospitais, escolas e 
tantas outras. Os percentuais de participação desses diferentes usos variam entre os setores 
Norte, Central e Sul, bem como no interior de cada um deles. 
 
Os dados revelaram que os terrenos ocupados pelos os usos comercial/serviços (31%) e o 
residencial (31%) se equivalem, totalizando juntos 62% da área de terreno líquida da OUC-Linha 
Verde. O uso industrial tem participação pouco significativa, ocupando apenas cerca de 3% da 
área de terreno, bem inferior ao conjunto de “outros Usos”, que detêm 15% do total do terreno. 
 
Aspecto importante a ser observado, tendo em vista a identificação de áreas passíveis de 
renovação urbana, é a presença de terrenos vagos, representando 3,8 milhões de m² e 18% do 
total dos terrenos da OUC-LV, quase metade deles (45%) concentrados no Setor Sul.  
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Figura 7.3.6.4-1 – OUC - Linha Verde – Ocupação de Terreno por Uso  

 
 

Quadro 7.3.6.4-2  
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área de Terreno Líquida por Uso 2011 

Total

Total Norte 1.013.615 15,5 1.600.131 24,5 49.057    7,8    160.252     5,0    1.057.285 27,9 3.956.719    19,0 

Total Centro 2.533.926 38,8 1.640.332 25,2 212.599 34,0 847.124     26,4 993.127     26,2 6.254.319    30,0 

Total Sul 2.990.940 45,7 3.279.452 50,3 364.516 58,2 2.197.958 68,6 1.735.150 45,8 10.609.468 51,0 

Total OUC-LV 6.538.481 31% 6.519.915 31% 626.172 3% 3.205.333 15% 3.785.562 18% 20.820.506 100%

SETOR
USO

Comercial/Serv. Residencial Industrial Outros Vago

Fonte: Calculado com base nos  dados  do Cadastro Terri toria l , Predia l , de Conservação e Limpeza, 2011
 

Fonte: Calculado com base nos dados do Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Curitiba 
Elaboração: Consultoria FIPE, 2011 
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Quadro 7.3.6.4-3  
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – Área de Terreno Líquida por Uso 

Total

Norte 1.013.615    25,6  1.600.131    40,4  49.057        1,2    3.572       0,1    19.682   0,5    53.125      1,3    160.252        4,1     1.057.285    26,7  3.956.719      100   

Centro 2.533.926    40,5  1.640.332    26,2  212.599     3,4    12.220    0,2    902         0,0    14.089      0,2    847.124        13,5   993.127        15,9  6.254.319      100   

Sul 2.990.940    28,2  3.279.452    30,9  364.516     3,4    16.133    0,2    726         0,0    24.595      0,2    2.197.958    20,7   1.735.150    16,4  10.609.468   100   

Total OUC-LV 6.538.481    31,4  6.519.915    31,3  626.172     3,0    31.924    0,2    21.310   0,1    91.808      0,4    3.205.333    15,4   3.785.562    18,2  20.820.506   100   
Fonte: Calculado com base nos dados do Cadastro Territorial, Predial, de Conservação e Limpeza, 2011

Elaboração: Consultoria FIPE 2011

Total

Norte 1.013.615    15,5  1.600.131    24,5  49.057        7,8    3.572       11,2  19.682   92,4  53.125      57,9  160.252        5,0     1.057.285    27,9  3.956.719      19,0  

Centro 2.533.926    38,8  1.640.332    25,2  212.599     34,0  12.220    38,3  902         4,2    14.089      15,3  847.124        26,4   993.127        26,2  6.254.319      30,0  

Sul 2.990.940    45,7  3.279.452    50,3  364.516     58,2  16.133    50,5  726         3,4    24.595      26,8  2.197.958    68,6   1.735.150    45,8  10.609.468   51,0  

Total OUC-LV 6.538.481    100   6.519.915    100   626.172     100   31.924    100   21.310   100   91.808      100   3.205.333    100    3.785.562    100   20.820.506   100   
Fonte: Calculado com base nos dados do Cadastro Territorial, Predial, de Conservação e Limpeza, 2011

Elaboração: Consultoria FIPE 2011

Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Área de Terreno Líquida por Uso

USO

Comercial/Serv. Residencial Industrial COHAB Hotel Equipamentos Outros Vago
SETOR

Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Área de Terreno Líquida por Uso

SETOR
USO

Comercial/Serv. VagoResidencial Industrial COHAB Hotel Equipamentos Outros
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Verifica-se ainda que o território da OUC-Linha Verde tem ocupação predominantemente 
horizontal (96,5%) de baixo e médio padrão (91%).  

 
Quadro 7.3.6.4-4 

Horizontal % Vertical % Total % Horizontal % Vertical % Total %

NORTE 982.336      96,9  31.279     3,1  1.013.615   100  1.532.568  95,8 67.563    4,2  1.600.131  100  

CENTRO 2.394.348   94,5  139.578   5,5  2.533.926   100  1.536.145  93,6 104.187  6,4  1.640.332  100  

SUL 2.931.712   98,0  59.228     2,0  2.990.940   100  3.079.207  93,9 200.245  6,1  3.279.452  100  

OUC LV 6.308.396   96,5  230.084   3,5  6.538.480   100  6.147.920  94,3 371.995  5,7  6.519.915  100  
Fonte: Calculado com base nos dados do Cadastro Imobiliário da Prefeitura, 2011

Elaboração: Consultoria FIPE 2011

Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Área Líquida de Terreno por Uso e Padrão

SETORES
Uso Comercial/Serviços Uso Residencial

 
 
Essas características da ocupação são evidentes principalmente nos usos comercial/serviços e 
no residencial, ambos com média de 97% e 94% de sua área ocupada horizontalmente, sendo 
cerca de 87% (res) e 95% (ñ-res) nos padrões baixo e médio. A tipologia vertical é 
extremamente restrita e está concentrada em locais específicos, sendo em sua quase totalidade, 
de médio padrão. 
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Figura 7.3.6.4-2 - OUC-Linha Verde – Ocupação de Terreno por Tipologia Horizontal e 

Vertical 
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Figura 7.3.6.4-3 - OUC-Linha Verde – Ocupação de Terreno por Padrão 

 
 
Resta destacar a existência de áreas com a tipologia “galpão” que engloba 786 mil m² de área 
de terreno, ou seja, 12% do total de comércio/serviços.  
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Quadro 7.3.6.4-5 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área Líquida de Terreno por Uso e 
Padrão

Horizontal % Vertical % Total % Horizontal % Vertical % Total %

Padrão Baixo 342.568      35% 4.168       13% 346.736      34% 669.123       44% 25.835    38% 694.958     43%

Padrão Médio 535.686      55% 27.111     87% 562.797      56% 791.420       52% 40.684    60% 832.104     52%

Padrão Alto 19.910        2% -            0% 19.910         2% 69.426         5% 1.044      2% 73.070       5%

Galpão 84.172        9% -            0% 84.172         22% -                0% -           0% -              0%

TOTAL NORTE 982.336      100% 31.279     100% 1.013.615   100% 1.529.968   95,6% 67.563    4,2% 1.600.131 100%

Padrão Baixo 852.829      36% 16.701     12% 869.530      34% 873.540       46% 5.056      5% 505.568     31%

Padrão Médio 1.246.900  52% 122.024  87% 1.368.924   54% 882.649       57% 89.539    86% 972.187     59%

Padrão Alto 13.375        1% 853           1% 14.228         1% 152.985       8% 9.593      9% 162.577     10%

Galpão 281.243      12% -            0% 281.243      11% -                0% -           0% -              0%

TOTAL CENTRO 2.394.348  100% 139.578  100% 2.533.926   100% 1.909.173   100% 104.187  100% 1.640.332 100%

Padrão Baixo 1.590.160  55% 11.811     20% 1.601.971   54% 1.537.400   50% 15.191    8% 1.542.313 48%

Padrão Médio 913.904      31% 47.417     80% 961.320      32% 1.431.491   46% 184.622  92% 1.584.727 49%

Padrão Alto 6.769          0% -            0% 6.769           0% 110.316       2% 432          0% 110.748     3%

Galpão 397.475      14% -            0% 420.878      14% -                0% -           0% -              0%

TOTAL SUL 2.908.308  100% 59.228     100% 2.990.939   100% 3.079.207   98% 200.245  100% 3.237.789 100%

Padrão Baixo 2.785.558  44% 32.680     14% 2.818.238   43% 3.080.063   47% 46.082    12% 2.742.839 42%

Padrão Médio 2.696.490  43% 196.551  85% 2.893.041   44% 3.105.559   48% 314.845  85% 3.389.018 52%

Padrão Alto 40.054        1% 853           0% 40.907         1% 332.726       5% 11.069    3% 346.395     5%

Galpão 762.890      12% -            0% 786.293      12% -                0% -           0% -              0%

6.284.992 100% 230.084  100% 6.538.479  100% 6.518.348  100% 371.995 100% 6.478.252 100%

Fonte: Ca lculado com bas e nos  dados  do Cadas tro Imobil iá rio da  Prefei tura , 2011
Elaboração: Consul toria  FIPE 2011

SETORES
Subsetores/              

Padrão

Uso Comercial/Serviços Uso Residencial

NORTE

CENTRO

SUL

OUC-LV

TOTAL OUC

 
 
 
7.3.6.5  Ocupação de terrenos nos Setores Norte, Central e Sul 
 

⇒ Ocupação de terrenos por Uso - Setor Norte 
 
O Setor Norte compreende a menor área de terreno, comparativamente aos demais Setores: 4 
milhões de m², ou seja, 19% do total da área de terreno líquida da OUC-LV. É formado por 
diversas zonas de uso, como Pólos, Zona de Transição, Setor Especial Linha Verde e uma ZR4-
1, abrangendo os bairros de Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã e Tingui. 
 
No Setor Norte a área de terreno líquida é ocupada predominantemente pelos usos 
comércio/serviços (26%) e o residencial (40%), totalizando juntos 66% da área. A presença 
industrial é relativamente pouco expressiva, com apenas 2% do total de área ocupada por este 
uso na OUC-LV.  Por outro lado, deve ser destacada a forte participação de terrenos vagos, 
representando 27% do total da área de terreno deste setor. 
  
Entre as zonas de uso que compõem o Norte cabe destacar a Zona de Transição que tem a 
maior área, 2,3 milhões de m² (59% do total desse setor), caracterizando-se por sua função 
essencialmente residencial. De fato, entre as zonas de uso, a ZT é a que apresenta a 
participação mais significativa no uso residencial, que ocupa 53% de seu terreno líquido. Este 
tipo de uso também é importante em Pólos e no Setor Especial Linha Verde, com pouco mais de 
20% em cada um. 
 
Com relação ao uso comercial/serviços cabe destacar o Setor Especial Linha Verde, que tem 
49% de sua área ocupada com essas atividades. Os Pólos e a zona de uso ZR4 também se 
destacam nesse aspecto, com 34% e 33% respectivamente. Quanto à presença de terrenos 
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vagos verifica-se forte concentração em Pólos e Zona de Transição que, juntos, somam 66% do 
total. 
 
Os terrenos do Setor Norte têm ocupação majoritariamente horizontal, tipologia que representa 
na média, 97% no uso comercial/serviços e 96% no residencial. A exceção é a Zona Residencial 
ZR4 na qual os terrenos de uso comercial apresentam distribuição equitativa entre as tipologias 
vertical e horizontal (cada uma com 50%). Deve ser mencionado ainda que na Zona de 
Transição apenas pouco mais de 5% da área residencial é vertical. 
 
Outro aspecto da ocupação no Setor Norte é a predominância do padrão baixo e médio, 
representando 95% do total da área de terreno, em qualquer das zonas de uso presentes no 
Setor. O padrão alto apresenta-se praticamente restrito a Polos, no uso comercial/serviços, e à 
Zona de Transição no uso residencial. 
 
Resta finalmente observar que no Setor Norte a área de terreno com galpões é, 
comparativamente aos demais setores, pouco expressiva somando 84 mil m², ou seja, 11% do 
total dessa tipologia na OUC Linha Verde. Cerca de 50% dos galpões está concentrada na Zona 
de Transição. 
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Figura 7.3.6.5-1 - OUC-Linha Verde – Ocupação de Terreno por Padrão – Setor Norte 

 
 

⇒ Ocupação de terrenos por Uso - Setor Central 
 
Com 6,3 milhões de m², perfazendo 30% da área de terreno da OUC-LV, o Setor Central 
também é formado por partes de diversas zonas de uso, como Pólos, Zona de Transição e Setor 
Especial, ZR4-2, além da Zona Especial Desportiva-ZED em sua totalidade. O Setor Central 
envolve os bairros de Cajuru, Capão da Imbuia, Cristo Rei, Guabirotuba, Hauer, Jardim 
Botânico, Jardim das Américas, Parolin, Prado Velho, Tarumã e Bairro Alto. 
 
Neste Setor o uso comercial/serviços tem participação mais expressiva, pois ocupa 41% da área 
de terreno líquida. Em seguida destaca-se o uso residencial, com 26%, de modo que, juntos, 
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estes dois respondem por 67% do Setor Central. Pólos e a zona de uso ZED destacam-se 
principalmente pela presença de comércio/serviços (46% e 53%, respectivamente). Por outro 
lado, existe forte concentração do uso residencial na ZR-4 (59%) e na ZT (53%), além do Setor 
Especial com 47%. 
 
Como nos demais setores da OUC-LV, o uso industrial é secundário. Limita-se a 3,4% da área 
total de terreno líquido do Setor Central, concentrando-se em Pólos e na Zona de Transição. No 
entanto, cabe destacar que os 213 mil m² de terreno ocupado com indústrias no Setor Central 
representam 34% desse uso no conjunto da OUC-LV. 
 
Ainda no Setor Central, há 993 mil m² de terrenos vagos, representando 15% do total de área de 
terreno líquido deste Setor. 
 
No Setor Central os terrenos ocupados pelos usos majoritários, comércio/serviços e residencial, 
são basicamente horizontais (94% nos dois usos) e, assim, as áreas verticalizadas não 
ultrapassam, no conjunto, 6%. No entanto, algumas zonas de uso apresentam situação 
diferenciada devido à presença mais significativa da tipologia vertical, bem acima da média do 
setor. Este é o caso da ZR4, na qual a área de comércio/serviços vertical corresponde a 22% do 
total desse uso e a residencial vertical, a 18% do total desse uso. Deve  
 
ser destacado também a Zona Especial Desportiva, na qual a tipologia vertical participa com 
16% do total dos terrenos de uso residencial. 
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Figura 7.3.6.5-2 - OUC-Linha Verde – Ocupação de Terreno por Padrão – Setor Central 

 
Como nas demais regiões da OUC-LV, verifica-se também no Setor Central a forte 
predominância dos padrões baixo e médio presentes em 88% da área ocupada pelo uso 
comercial/serviços horizontal e 99% no vertical. Esses padrões também caracterizam cerca de 
90% da área ocupada pelo uso residencial horizontal e residencial vertical. 
 
No entanto, este Setor se diferencia pela presença relativamente significativa de áreas com 
edificações de alto padrão, em alguns sub setores que o compõem. Com relação ao uso 
comercial/serviços horizontal, o alto padrão destaca-se no Setor Especial Linha Verde e na Zona 
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Residencial ZR4, com respectivamente 14% e 6% de área com essa tipologia. E quanto aos 
usos residencial horizontal e residencial vertical de alto padrão, cabe destacar os seguintes 
subsetores e zonas de uso: SE LV com 13% e 25%; ZT com 10% e 15% e Pólos com 10% e 
5%, respectivamente. Na Zona Especial Desportiva o alto padrão destaca-se apenas no uso 
residencial horizontal (6%). 
 
A presença de galpões no Setor Central é relativamente significativa, pois com cerca de 281 mil 
m², participa com 36% do total dessa tipologia da OUC-LV. Internamente ao Setor quase metade 
concentra-se na ZED (47%) e na ZT (29%). 
 

⇒ Ocupação de terrenos por Uso - Setor Sul 
 
O Setor Sul possui a maior área de terreno, comparativamente aos demais setores da OUC-LV, 
com 10,6 milhões de m², correspondendo a 51% da área territorial da Operação Urbana.  É 
formado por partes das zonas de uso Pólos, Zona de Transição, Setor Especial Linha Verde e 
Zona Residencial 4 – ZR4-3, além da Zona de Serviços da Zona Industrial em sua totalidade. 
Envolve os bairros do Boqueirão, Capão Raso, Cidade Industrial, Fanny, Hauer, Novo Mundo, 
Pinheirinho, Tatuquara e Xaxim. 
 
O Setor Sul apresenta a mesma estrutura básica de ocupação do terreno que os demais setores 
da OUC LV, mas com algumas especificidades internas. Como nos demais setores, os principais 
usos são comercial/serviços e o residencial, presentes em 59% do total da área de terreno 
líquida. Comércio e serviços têm forte concentração em Pólos (70%) e no Setor Especial (65%), 
sendo também significativo na Zona Serviços (32%). No uso residencial, destaca-se a Zona de 
Transição (55%) seguida pela ZS (35%) e ZR4 (27%). 
 
Quanto ao uso industrial, embora represente apenas 4% do total de área do Setor Sul, tem peso 
relativamente maior na Zona Industrial (8%), em Pólos e na Zona Serviços com 6% e 5%, 
respectivamente. No conjunto da OUC-LV, o Setor Sul responde por 58% da área de terreno 
ocupada com indústrias. 
 
Existem 1,7 milhões de m² de terrenos vagos no Setor Sul, representando 46% do total desse 
uso na OUC-LV. Nesse aspecto destacam-se a Zona Residencial ZR4 e a e a Zona de Serviços 
ZS, ambas com 28% de sua área de terreno líquida sem qualquer ocupação. Nas demais zonas 
de uso a proporção varia de 17% a 11%. 
 
Ao contrário dos Setores Norte e Central, o Setor Sul tem proporção relativamente mais elevada 
de outros usos (21%), concentrada na Zona Industrial e ocupando 74% de sua área total. Tal 
fato deve-se basicamente à presença de um terreno público de 1,8 milhões de m². 
 
No Setor Sul, à semelhança dos dois outros setores da OUC-LV, os terrenos têm ocupação 
essencialmente horizontal, tipologia que totaliza na média 98% do uso comercial/serviços e 94% 
do residencial. A tipologia vertical é mais expressiva apenas na ZR4, na proporção de 75% do 
uso residencial e na ZT, com 6% igualmente no uso residencial. 
 
Com relação aos padrões construtivos o Setor Sul também pouco se diferencia dos demais, pois 
se verifica forte concentração nos padrões baixo e médio em todos os usos tanto na tipologia 
horizontal como na vertical. 
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Figura 7.3.6.5-3 - OUC-Linha Verde – Ocupação de Terreno por Padrão – Setor Sul 

 
Cabe destacar ainda no Setor Sul a presença significativa do uso galpão. São 421 mil m² de 
terreno, correspondendo a 53% do total desse tipo de ocupação na OUC-LV. Esses galpões 
concentram-se principalmente na Zona de Transição (43%) e no Setor Especial LV (41%). 
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Figura 7.3.6.5-4 – Operação Urbana Consorciada Linha Verde – área de terreno líquido por 

predominância de uso 2011. 
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⇒ Caracterização do Perímetro da OUC-LV por Área Construída e Densidades 
Construtivas 

 
A OUC-LV tem 5,7 milhões de m² de área construída, distribuída entre os setores Norte, Central 
e Sul, volume que, dividido pela área de terreno líquida de 20,8 milhões de m², resulta em uma 
densidade construída e um coeficiente de aproveitamento (CA) bastante baixos, em torno de 
0,27.  
 
Tal característica pode ser observada na tabela abaixo, que indica um CA médio para o 
perímetro da OUC-LV de 0,27. 

Tabela 7.3.6.5-1 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área Construída e Densidade de Construção, 2011 

Nº Absol. % Nº Absol. %

NORTE Polos 618           797.247       3,8            162.927    2,9            0,20

Zona de Transição - ZT 3.172       2.341.709   11,2         754.846    13,3         0,32

Setor Especial Linha Verde - SE LV519           731.934       3,5            202.286    3,6            0,28

Zona Residencial 4 - ZR-4 15             85.829         0,4            38.470       0,7            0,45

TOTAL NORTE 4.324       3.956.719   19,0         1.158.529 20,4         0,29

CENTRO Polos 732           1.608.234   7,7            491.320    8,7            0,31

Zona de Transição - ZT 2.410       1.918.740   9,2            804.588    14,2         0,42

Setor Especial Linha Verde - SE LV326           263.985       1,3            107.420    1,9            0,41

Zona Residencial 4 - ZR-4 174           145.498       0,7            79.932       1,4            0,55

Zona Especial Desportiva - ZED 424           2.317.863   11,1         277.847    4,9            0,12

TOTAL CENTRO 4.066       6.254.319   30,0         1.761.107 31,1         0,28

SUL Polos 609           1.137.934   5,5            432.107    7,6            0,38

Zona de Transição - ZT 6.315       4.714.657   22,6         1.638.736 28,9         0,35

Setor Especial Linha Verde - SE LV674           1.262.471   6,1            347.794    6,1            0,28

Zona Residencial 4 - ZR-4 13             153.059       0,7            43.748       0,8            0,29

Zona de Serviço - ZS 859           786.405       3,8            167.507    3,0            0,21

Zona Industrial - ZI 26             2.554.941   12,3         116.789    2,1            0,05

TOTAL SUL 8.496       10.609.467 51,0         2.746.681 48,5         0,26

OUC LV TOTAL GERAL OUC L V 16.886     20.820.506 100,0       5.666.317 100,0       0,27

(1)Coeficiente de Aprovei tamento: Área construída/Área  de terreno l íquida

Fonte: Ca lculado com base no Cadastro Imobi l iário da  Prefeitura  de Curitiba , 2011
Elaboração: Consul toria  FIPE 2011
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SETOR

 
 
Verifica-se que as densidades construídas não apresentam distribuição uniforme internamente 
às zonas de uso que compõem a OUC-LV. No Setor Norte o coeficiente de aproveitamento varia 
de 0,20 (Pólos) a 0,45 (ZR4). No Setor Central a densidade mais elevada é também na ZR4 
(0,55), seguido pela Zona de Transição (0,42) e pelo Setor Especial Linha Verde (0,41). O Setor 
Sul se caracteriza pelas menores densidades construtivas variando de 0,05 na Zona Industrial a 
0,38 nos Pólos. 
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Figura 7.3.6.5-5 – Operação Urbana Consorciada Linha Verde – coeficiente de 
aproveitamento médio 
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Tais dados revelam que ao longo da área abrangida pela OUC-LV há margem significativa para 
o adensamento construtivo e demográfico, podendo vir a se em pontos de atração do mercado 
imobiliário em futuro próximo.  
 
O processo de expansão para essas áreas, especialmente por meio de novas edificações 
verticais, deverá ser estimulado por vários fatores. Dentre estes se destacam a saturação de 
áreas tradicionais e a implantação das melhorias urbanas previstas, em parte associadas aos 
investimentos em transportes, além dos preços da terra em melhores condições de 
concorrência, face ao elevado custo dos terrenos nas áreas mais consolidadas da cidade. 
 

⇒ Tipologia da Área Construída interna à OUC-LV - Horizontal e Vertical 
 
Convivem no território da OUC-LV atividades como comércio, serviços, indústrias, residências, 
hotéis, hospitais, escolas e tantas outras. Usando como parâmetro a área construída, observou-
se que os percentuais de participação desses diferentes usos variam entre os Setores, bem 
como no interior de cada um deles.  
 
Numa visão de conjunto, verifica-se a predominância de construções nos usos residencial e 
comercial/serviços nos três Setores. Os dados revelam que esses dois tipos de uso representam 
cerca de 89% do total de área construída, sendo 49% para residências e 40% para comércio e 
serviços. O uso industrial tem posição relativamente secundária, pois representa, na média, 
apenas 4% do total da área edificada. Hotéis, hospitais e escolas têm, em conjunto, pouco mais 
de 1% da área construída do perímetro, enquanto a categoria “outros usos” abrange 6% das 
construções. 
 

Tabela 7.3.6.5-2 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área Construída por Uso, 2011 
 

Nº Absol. % Nº Absol. % Nº Absol. % Nº Absol. % Nº Absol. % Nº Absol. % Nº Absol. %

Norte 356.772     30,0 662.502     55,8 17.336     1,5 6.887   0,6  38.627   3,3 105.376 8,9  1.187.500 100 

Centro 752.874     42,8 794.300     45,1 74.900     4,3 5.167   0,3  711         0,0 133.155 7,6  1.761.107 100 

Sul 1.176.790 43,3 1.319.152 48,5 114.568  4,2 3.456   0,1  500         0,0 103.244 3,8  2.717.710 100 

Total OUC-LV 2.286.435 40,4 2.775.954 49,0 206.804  3,6 15.511 0,3  39.837   0,7 341.775 6,0  5.666.317 100 

Fonte: Calculado com base nos  dados do Cadastro Imobi l iá rio de Curi tiba , 2011

Elaboração: Consul toria FIPE 2011

Setor Comercial/Serv. Residencial Industrial Hotel Outros TotalCOHAB/Equipam

USO

 
 
A predominância do uso residencial, presente em todos os setores da Linha Verde, destaca-se 
quando comparada com o total agregado de área construída dos demais usos, conforme tabela 
abaixo. O Setor Norte tem perfil claramente residencial, que envolve 56% do total construído, 
seguido pelo Sul com 49%. 
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Tabela 7.3.6.5-3 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área Construída por Uso Residencial e Não Residencial por Setor, 2011 

Total Residencial %
Não 

Residencial
%

Norte 1.187.500            662.502          55,8         524.998           44,2         

Centro 1.761.107            794.300          45,1         966.807           54,9         

Sul 2.717.710            1.319.152      48,5         1.398.558       51,5         

Total OUC-LV 5.666.317            2.775.954      49,0         2.890.363       51,0         

Fonte: Calculado com base nos  dados  do Cadastro Imobi l iário de Curi tiba, 2011

Elaboração: Consul toria  FIPE 2011

Setor

Área Construída

 
 
Com base nos dados analisados, verificou-se que a área construída da OUC-LV é 
predominantemente horizontal, característica que abrange em média 87% da área construída 
para fins residenciais e 91% para comércio/serviços. 
 
A decomposição do padrão da área construída conforme tipologia de uso permite identificar o 
baixo grau de verticalização em todo perímetro da OUC LV, o que consiste em um indicador de 
demanda por área construída adicional e por CEPAC’s.  
 
Entre os setores que compõem a OUC LV, o Setor Central é o que apresenta a maior 
participação de construções verticais com 16% para fins residenciais e 15% para 
comércio/serviços. Nos demais setores observa-se que, no Norte, o grau de verticalização está 
acima da média da região apenas no uso comércio/serviços e, no Sul, apenas no uso 
residencial. 
 
Quando se considera a área construída vertical total, englobando todos os usos, verifica-se que 
os níveis de verticalização são ainda mais baixos, principalmente nos setores Norte e Sul, o que 
confirma a grande disponibilidade de espaço para um possível adensamento vertical nessas 
áreas. 

Tabela 7.3.6.5-4 

Total Horizontal % Vertical %

Norte 1.187.500       1.069.533      90,1         117.967  9,9            

Centro 1.761.107       1.519.152      86,3         241.955  13,7         

Sul 2.717.710       2.476.840      91,1         240.870  8,9            

Total OUC-LV 5.666.317       5.065.525      89,4         600.792  10,6         

Fonte: Ca lculado com base nos  dados  do Cadastro Imobi l iá rio de Curi tiba, 2011

Elaboração: Consultoria  FIPE 2011

Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Área Construída Horizontal e Vertical por Setor da OUC LV, 2011

Setor
Área Construída

 
 
 

⇒ Padrão construtivo das edificações contidas no perímetro da OUC-LV 
 
Os dados revelam ainda que no perímetro da OUC LV há uma clara predominância das 
edificações de padrão baixo e médio em todos os usos horizontais e verticais. No entanto, neste 
aspecto, a tipologia vertical apresenta uma especificidade, que a diferencia da  
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horizontal, qual seja a forte concentração no padrão médio, que caracteriza 89% das 
construções verticais tanto de uso residencial como de uso comercial/serviços, conforme tabela 
7.3.6.5-5. 

Tabela 7.3.6.5-5 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 

Área Construída por Uso e Padrão, 2011 

Horizontal % Vertical % Total % Horizontal % Vertical % Total %

Padrão Baixo 932.209       44,7 20.303     10,1 952.512     41,6 790.243       32,9 30.984   8,4 821.227     29,6

Padrão Médio 840.899       40,3 178.777   89,3 1.019.677 44,6 1.478.524   61,5 330.337 89,2 1.808.861 65,2

Padrão Alto 12.442         0,6 1.122       0,6 13.564       0,6 136.408       5,7 8.941     2,4 145.349     5,2

Galpão 301.200       14,4 -            -   301.200     13,2 -                -   -          -   -              -   

Total OUC LV 2.086.750   100,0 200.202   100,0 2.286.952 100,0 2.405.175   100,0 370.262 100,0 2.775.437 100,0

Fonte: Ca lculado com base nos  dados  do Cadastro Imobi l iá rio de Curi tiba, 2011

Elaboração: Consul toria  FIPE 2011

Padrão
Uso Comercial/Serviços                       Uso Residencial

Área Construída por Uso e Padrão, 2011

 
 
 
CONCLUSÕES 
 
O território abrangido pela OUC-Linha Verde abrange uma área de terreno líquida de 
aproximadamente 2.100 hectares, distribuídos nos três Setores da Operação Urbana, sendo 
3,95 milhões de m² no Setor Norte, 6,25 milhões de m² no Setor Central e 10,6 milhões no Setor 
Sul. 
 
Com base nos dados analisados, verifica-se que o território da OUC-Linha Verde tem ocupação 
com forte predominância horizontal, de baixo e médio padrão. Essas características da 
ocupação são evidentes principalmente nos usos comercial/serviços e no residencial, ambos 
com média de 99% e 95% de sua área ocupada horizontalmente, sendo 80% nos padrões 
citados. A tipologia vertical é extremamente restrita e está concentrado em locais específicos, 
sendo em sua quase totalidade, de médio padrão. 
 
Os usos comercial/serviços e o residencial se destacam, totalizando juntos 62% da área de 
terreno líquida da OUC-Linha Verde. O uso industrial tem participação pouco significativa, 
ocupando apenas cerca de 3% da área, bem inferior ao conjunto de Outros Usos, que detêm 
15% do total do terreno. 
 
Importante observar, tendo em vista a identificação de áreas passíveis de renovação urbana, a 
presença de áreas classificadas como terreno vago, representando 3,8 milhões de m² e 18% do 
total dos terrenos da OUC-LV, quase metade deles (45%) concentrados no Setor Sul.  
 
Cabe mencionar ainda a existência de áreas com a tipologia “galpão” que, embora em 
dimensões relativamente modestas, engloba 786 mil m² de área de terreno, ou seja, 12% do 
total dos terrenos ocupados pelo uso de comércio/serviços.  
 
Verifica-se ainda que o território da OUC-Linha Verde tem ocupação predominantemente 
horizontal (96,5%) de baixo e médio padrão (91%). Essas características da ocupação são 
evidentes principalmente nos usos comercial/serviços e no residencial, ambos com média de 
97% e 94% de sua área ocupada horizontalmente, sendo cerca de 87% (res) e 95% (ñ-res) nos 
padrões baixo e médio. A tipologia vertical é extremamente restrita no perímetro da OUC-LV e 
está concentrada em locais específicos, sendo em sua quase totalidade, de médio padrão. 
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A OUC-LV possui atualmente 5,7 milhões de m² de área construída (dados de 2011), distribuída 
entre os setores Norte, Central e Sul, volume esse que, dividido pela área de terreno líquida de 
lotes de 20,8 milhões de m², resulta em uma densidade construída e um coeficiente de 
aproveitamento (CA) bastante baixos, um CA de 0,27. 
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7.3.7 Paisagem Urbana 
 
Com vistas à devida compreensão dos estudos, os principais conceitos adotados – adiante 
expostos – se referem, em primeira instância, à paisagem propriamente dita, especialmente 
àquelas relacionadas às áreas urbanizadas. Em um segundo momento são tratadas questões 
relativas à sua percepção, com vistas ao adequado entendimento dos procedimentos 
metodológicos aplicados. 
 
Etimologicamente, tanto em sua origem românica (pagus) quanto em sua raiz germânica (land), 
a palavra paisagem assume o sentido de lugar ou território (BOLÓS y CAPDEVILA, 1992; 
DILGER, 1993; HARDT, 2000; 2001; 2004; 2010; TRICART, 1979). Por sua vez, Ferreira (2009) 
a define como espaço abrangido em um lance de vista. Todavia, o termo tem sido empregado 
com diversos significados ao longo da história (JELLICOE; JELLICOE, 1995; HARDT, HARDT, 
2006). Embora inicialmente seu entendimento estivesse invariavelmente associado aos 
contextos artísticos e estéticos, outras dimensões – geográfica, ecológica, psicológica e cultural 
– são, hoje, relacionadas à paisagem (FRANCO, 1997; HARDT, 2000; 2004; HARDT; HARDT, 
2006; LYNCH, 1997; MUMFORD, 1998). 
 
De forma ampla, Hardt (2000, p.15) conceitua a paisagem como: 

combinação dinâmica de elementos naturais (físico-químicos e biológicos) e 
antrópicos, inter-relacionados e interdependentes, que em determinado tempo, 
espaço e momento social, formam um conjunto único e indissociável, em 
equilíbrio ou não, e em permanente evolução, produzindo percepções mentais e 
sensações estéticas como um "ecossistema visto". 

 
Segundo a autora, os componentes paisagísticos podem ser classificados tanto em ambientais, 
“integrados por fatores fixos, móveis e mutáveis dos sistemas natural e cultural”, quanto em 
estético-perceptivos, “compostos por elementos visuais e composição paisagística” (HARDT, 
2000, p.15). Também podem ser percebidos na paisagem alguns elementos não visuais – 
sonoros, táteis, odoríficos e movimento, dentre outros. 
 
O grau de intensidade de componentes ambientais de um ou outro sistema determina a 
tipificação de determinada paisagem, desde a natural até a manejada, a cultivada e a 
antropofizada, cuja principal expressão consiste na paisagem urbana, “onde o resultado visual 
compreende um forte conjunto de formas e volumes geométricos” (HARDT, 2000, p.18). Para 
Macedo (1999), é o resultado de diversos tempos vividos. Hardt (2004) afirma que a paisagem 
urbana é interpretada pelos mecanismos perceptuais humanos, sendo formada basicamente 
pelo espaço visual, o qual é constituído essencialmente por componentes: 
 

� físicos, relacionados a substâncias abióticas do sistema natural; 

� biológicos, referentes a produtores e consumidores dos reinos animal e vegetal do sistema 
natural; 

� antrópicos, equivalentes aos aspectos territoriais (de ocupação), socioeconômicos (de 
produção e consumo) e institucionais (de gestão). 

 
Jordana (1992) comenta que os mecanismos perceptuais são dependentes da experiência 
humana, sendo a percepção da paisagem condicionada por duas tipologias de filtros. O primeiro 
– biofísico – é determinado por condições de visibilidade do observador e por limitações 
fisiográficas do ambiente. O segundo – condutual – é vinculado às reações sensitivas, cognitivas 
e psicológicas do ser humano e das comunidades envolvidas. 
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� Aspectos Metodológicos 

 
Segundo Hardt (2001, p.155), a avaliação da qualidade da paisagem “consiste na valoração da 
percepção do que é visualizado em uma escala nominal, ordinal ou cardinal. De forma 
simplificada, Zube, Sell e Taylor (1982) enquadram os métodos de avaliação da paisagem em 
duas categorias: independentes dos seus usuários, normalmente executados por especialistas 
(CORSICO, 1996; JORDANA, 1992; PIRES, 1993; HARDT, 2000; 2004; 2010), e dependentes 
dos mesmos, envolvendo a participação pública (HARDT, 2000; 2004; HARDT; HARDT; 
DUARTE, 2009; JORDANA, 1992; MARENZI, 1996). 
 
Hardt (2004) sintetiza os diversos métodos de avaliação da qualidade visual da paisagem em 
três tipologias básicas: diretos, indiretos e mistos. Os primeiros, baseados na contemplação da 
paisagem como um todo, por usuários ou por especialistas, no local ou por meio de substitutos 
(fotografias, diapositivos, filmes, gravuras etc.), determinam o juízo de valor da paisagem em 
sua totalidade, independentemente da especificação dos componentes paisagísticos que 
conduzem a essa avaliação; pela sua fundamentação na apreciação “estética”, são, 
conseqüentemente, subjetivos. Os métodos indiretos, por outro lado, visam à redução da 
subjetividade, por meio da análise de componentes desagregados da paisagem, considerando 
seus elementos visuais principais e determinando o juízo de valor segundo critérios de 
pontuação e classificação. Os métodos mistos, por sua vez, associam as vantagens dos 
anteriores, “apoiando-se na avaliação das respostas subjetivas e na interpretação dos 
componentes da paisagem que determinam esses tipos de respostas” (HARDT, 2004, p.602). 
 
Para o desenvolvimento do diagnóstico sobre a paisagem da área da operação urbana 
consorciada optou-se principalmente pela aplicação de tipologia de método indireto baseado na 
decomposição de componentes paisagísticos, em função das suas características de menor 
dispêndio de tempo para a sua elaboração e da sua ampla flexibilidade metodológica. 
 
Todavia, iniciou-se o processo com o método direto fundamentado na contemplação, por 
especialistas, da paisagem como um todo, tanto por meio de substitutos (fotografias) quanto 
com aferição no próprio local (pesquisa de campo), de forma a ajustar parâmetros utilizados em 
trabalhos anteriores sobre avaliação da qualidade da paisagem (HARDT, 2000; 2010). Assim, 
para a valoração da paisagem em sua totalidade, foram selecionadas técnicas de subjetividade 
controlada, com relativização de valores para a qualidade adquirida da paisagem, em função 
das suas características de suscetibilidade de visualização ou utilização (HARDT; HARDT; 
HARDT, 2006; JORDANA, 1992). 
 
Esta fase serviu de embasamento à seguinte, especificamente na formatação do sistema de 
valoração do método indireto, adotando-se a avaliação com base em componentes paisagísticos 
(físicos, biológicos e antrópicos), sendo atribuídos valores por classes para cada um deles em 
cada unidade espacial considerada (ALVAREZ-ALFONSO, 1990; CORSICO, 1996; HARDT, 
2000; 2004; 2010; MOPU, 1987). 
 
Como resultado, foi aplicado o método misto (associativo), reunindo vantagens dos dois 
anteriores, com interpretação dos componentes da paisagem potencialmente determinantes de 
respostas subjetivas (HARDT, 2000; 2004; 2010; JORDANA, 1992; MARENZI, 1996).  
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Para a Área de Influência Indireta (AII), correspondente ao território municipal e compreendendo 
os compartimentos de zonas urbanísticas consolidadas de uso e ocupação do solo. Esta opção 
metodológica tem a vantagem de permitir a relação dos seus resultados com os encontrados em 
estudos anteriores sobre avaliação da qualidade da paisagem nesta mesma área. 
 
Para a Área de Influência Direta (AID), foram adotados as mesmas unidades espaciais dos 
demais temas relacionados ao meio antrópico no âmbito do presente estudo, correspondendo, 
portanto, aos setores censitários incidentes sobre a Área Diretamente Afetada (ADA) e sobre 
uma região de aproximadamente cem metros de largura no seu entorno imediato. A seleção 
dessa alternativa é justificada pelas possibilidades de cruzamentos e interações entre 
informações de diversos contextos temáticos. 
 

� Valoração de Componentes Paisagísticos 
 
Como anteriormente comentado, dentre as técnicas vinculadas aos métodos indiretos, optou-se 
pela decomposição da paisagem em seus componentes físicos, biológicos e antrópicos 
estruturantes. Uma das características principais do método indireto de avaliação paisagística 
consiste na possibilidade de “analisar objetivamente a beleza cênica e traduzir qualidades da 
paisagem em fórmulas aplicáveis à realidade” (PIRES, 1993, p.12; HARDT, 2004). Para a 
estruturação do sistema de valoração da área relacionada à operação urbana consorciada, além 
do apoio em referências de trabalhos semelhantes, também foram feitas incursões a campo 
para ajuste da técnica. A partir das características visuais de cada um dos componentes 
paisagísticos considerados, cujas dimensões são mensuráveis e de reprodução mais objetiva 
(VELASQUES, 1982), e da sua medição específica (proporcionalidade em cada unidade de 
paisagem), foi adotado o sistema de valoração adiante relatado, considerando os seguintes 
atributos para cada elemento, baseados em Hardt (2000) e outras fontes (CORSICO, 1996; 
ESCRIBANO et al., 1989; GUAPYASSU; HARDT, 1998; 2004; 2010; HARDT; HARDT; HARDT, 
2007; JORDANA, 1992): 
 

� diversidade – expressa pela variedade ou riqueza de elementos visuais (linhas, 
formas, cores e texturas), reduzindo níveis de monotonia da paisagem; 

� compatibilidade – representada pela harmonia visual dos mesmos elementos; 

� singularidade – correspondente ao seu destaque por raridade ou escassez de um ou 
mais elementos, ou por sua forte expressão intrínseca, produzindo efeitos de 
contraste; 

� mutabilidade – relacionada ao incremento ocasional de diversidade ou variedade 
paisagística; 

� complexidade – considerada pela quantidade de informação visual a ser ordenada, 
podendo resultar, inclusive, em poluição visual; 

� amplitude visual – relativa ao alcance das condições de percepção das 
características paisagísticas; 

� elementos não visuais – representados por outros fatores perceptivos da paisagem, 
além dos visuais, relacionados especialmente com som, odor e movimento (HARDT 
PLANEJAMENTO, 2010). 
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Assim, com base nesses atributos, com referência aos componentes paisagísticos físicos, foi 
considerado que a presença da água em qualquer paisagem é um fator de qualidade (BROWN; 
DANIEL, 1991), tanto pelas suas impressões de reflexão, ampliação visual e movimento, quanto 
por seus efeitos sonoros e psicológicos (HARDT, 2000; KENT, 1993; MARENZI, 1996; 
SHANNON; SMARDON; KNUDSON, 1995; YU, 1995). Contudo, em determinados locais onde 
se encontram instalados processos de poluição hídrica ou visual, tem-se também efeitos 
deletérios (MARENZI, 1996; HARDT, 2010). Nesses locais, foram atribuídos redutores negativos 
aos pesos estabelecidos, de acordo com a representatividade do resultado. 
 
Também foram consideradas as condições de solo e subsolo, focadas no relevo, determinante 
de características visuais locais (BRUSH, 1991). Sua interpretação considerou a variedade em 
termos altimétricos (hipsometria), visto que alguns locais se destacam do conjunto visual devido 
à maior movimentação topográfica. Da mesma forma, as características de maior luminosidade 
de algumas vertentes evidenciam possíveis contrastes, valorizando a diversidade de relevo na 
área. Entretanto, as interferências visuais existentes (especialmente elementos construídos), 
reduzem a percepção da variedade topográfica. A declividade também potencializa elementos 
sobre o terreno, o que pode ser positivo – gerando níveis adequados de diversidade paisagística 
– ou negativo – promovendo elevados graus de complexidade visual. No caso de declividades 
mais expressivas, normalmente existe o risco de instalação de processos erosivos. Assim, ao 
registro de solo exposto foi atribuído novo fator de redução na valoração, pois constitui, 
normalmente, um aspecto detrator da paisagem. 
 
O componente clima não foi avaliado à parte, mas foi considerado na valoração de outros 
elementos que afetam o clima como o relevo, volumes construídos, áreas pavimentadas, dentre 
outros aspectos. 
 
No âmbito dos componentes paisagísticos biológicos, considerando especificamente a flora, a 
formação arbórea é a que, em geral, apresenta características cênicas mais relevantes (DE 
LÚCIO; MÚGICA, 1994; HAMMIT; PATTERSON; NOE, 1994; MARENZI, 1996; SULLIVAN III, 
1994), definidas especialmente pelo porte da vegetação, pela variedade – no caso de formações 
nativas –, e pela mutabilidade característica de muitas espécies vegetais como decorrência da 
sua condição de crescimento e dos efeitos de sazonalidade (especialmente floração, frutificação 
e caducifoliedade). Eventualmente, podem servir de barreiras visuais, tanto para áreas 
degradadas quanto de alta qualidade visual. Por outro lado, devido às suas condições peculiares 
– que não permitem percepção tão expressiva quanto à anterior –, a vegetação não arbórea 
recebeu peso positivo menor que a anterior.  
 
O contexto faunístico também constitui fator de importância para a qualidade paisagística, tanto 
pelo movimento dos animais quanto pela cor introduzida na paisagem pelos diferentes 
espécimes, dentre outras condições de destaque. Dada a impossibilidade de sua avaliação mais 
precisa, esse elemento foi considerado apenas como referencial, sendo, mesmo assim, 
associado à presença e tipologia da vegetação (fauna terrestre) e da água (fauna aquática), 
tanto pela significância da sua presença em determinados ambientes nas áreas de estudo 
quanto pelas possibilidades de sua visualização. 
 
Ao contrário daqueles constituintes do suporte natural (físicos e biológicos), para os 
componentes paisagísticos antrópicos, considerando o caso de ambientes construídos, 
prevalecem a artificialidade, rigidez, formalismo, aridez e imobilidade, onde sobressaem, 
normalmente, os espaços “cheios”. Essas condições fazem com que os graus atribuídos para 
esses ambientes no sistema de valoração da paisagem tenham resultados normalmente mais 
reduzidos. Considerando-se os aspectos territoriais, em suas condições de uso e ocupação do 
solo, embora os volumes construídos possam ter diversidade – e algumas vezes até 
singularidade –, geralmente conformam fortes barreiras que reduzem a amplitude visual, sendo 
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praticamente imutáveis. Também acentuam a reverberação de poluição sonora e promovem 
alguns reflexos indesejáveis, sendo acentuado o grau de sombreamento e bloqueio da 
circulação atmosférica em alguns pontos. Normalmente, áreas mais edificadas também têm 
poluição visual mais intensa, a exemplo de regiões comerciais, com os elementos construídos 
servindo de base para a fixação de detratores das características visuais (a exemplo de placas 
de propaganda). 
 
No espaço em estudo, verificou-se que a área ocupada não expressava padrões de relação 
direta com massa construída, ao contrário do que pode ser constatado no caso da vegetação, 
pois existem, nesta última, condições médias de altura para cada uma das suas tipologias, 
independentemente do compartimento em que se encontra. Assim, os dados de área ocupada 
foram complementados com informações de gabarito médio de altura das edificações. 
 
Entretanto, cabe destacar que as condições visuais das áreas construídas podem variar 
substancialmente com as condições de renda local, pois resultam em áreas mais ou menos 
tratadas, com uso de materiais de melhor ou pior qualidade. Tais situações também foram 
consideradas na valoração a partir de informações disponíveis de renda média da população 
(IPPUC, 2010) e de aferições in loco, envolvendo padrões diferenciados de uso e ocupação do 
solo. 
 
As áreas pavimentadas apresentam algumas das características deletérias dos espaços 
construídos, sendo, em determinados locais, acentuados os níveis de poluição sonora – devido 
à circulação de veículos, por exemplo – e de degradação visual – frente à infraestrutura 
instalada (redes aéreas de energia e telecomunicações, lixeiras etc.) ou ao uso do solo 
predominante, alguns dos quais potenciais para a detração paisagística. Ainda foram agregados 
redutores para zonas com atividades potencialmente degradadoras da paisagem. A 
infraestrutura e serviços urbanos e regionais, devido a seus elevados graus de inter-relação com 
áreas ocupadas, em especial vias públicas, que constituem o suporte físico da circulação 
(sistema viário e transporte) e das redes de saneamento, energia e comunicações, foi associada 
àquelas áreas. 
 
À exceção da população, todos os demais componentes antrópicos podem ser considerados 
referenciais na estruturação do espaço visual, sendo tratados no âmbito dos processos de 
avaliação paisagística, direta ou indiretamente na consideração do uso e ocupação do solo, ou 
seja, a partir das áreas ocupadas e suas características. 
 
Especialmente com relação a dados sobre presença humana na paisagem, foram associados 
fatores de correção, em função da atração de pessoas não residentes para alguns 
compartimentos, dadas as suas características específicas, como, por exemplo, a atratividade 
turística. 
 
Assim, cada componente selecionado (Quadro 7.3.7-1) foi medido em imagens aéreas e em 
cartas planialtimétricas (IPPUC, 2010) em cada unidade paisagística, considerando sua 
proporcionalidade. 
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Quadro 7.3.7-1 
Sistema genérico de valoração de componentes em unidades espaciais adotadas para 

análise da paisagem nas áreas de influência da operação urbana consorciada 
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A avaliação de cada componente em cada uma das unidades espaciais a partir dos critérios 
estabelecidos permitiu a organização de matrizes e mapas de valoração da paisagem da AID, 
sendo cada situação expressa em classes de qualidade: 
 

� alta – relacionada a espaços com características excepcionais, seja pela presença de 
elementos naturais de valorização das visuais (como áreas verdes, corpos d’água etc.), 
seja pela existência de componentes antrópicos relevantes (como edificações de valor 
arquitetônico ou histórico-cultural, ambientes construídos com tratamento de elevada 
qualidade paisagística etc.); 

� média alta – enquadrada em situações intermediárias entre as classes alta e média; 

� média – considerada para as situações normais da paisagem urbana, sem a presença 
marcante de elementos de detração ou de valorização visual, ou ainda para unidades 
espaciais com equilíbrio de elementos benéficos e adversos; 

� média baixa – enquadrada em situações intermediárias entre as classes média e baixa; 

� baixa – vinculada à presença de elementos detratores das visuais locais (a exemplo de 
poluição por componentes de propaganda, pichações, falta acentuada de conservação dos 
terrenos ou dos imóveis, tratamento com materiais inadequados etc.) (ENGEMIN, 2009). 

 
Os principais resultados encontrados a partir da aplicação dos procedimentos metodológicos 
anteriormente expostos são adiante apresentados de acordo com as áreas de influência 
consideradas para a análise da paisagem dos espaços compreendidos pela operação urbana 
consorciada. 
 

� Área de Influência Indireta (AII) 
 
Como anteriormente mencionado, foram consideradas quatro classes de qualidade (alta, média 
alta, média baixa e baixa) para a AII, as quais são espacializadas na Figura 7.3.7-1. Da sua 
análise, verifica-se que a classe de qualidade visual superior, correspondente a 41% do território 
municipal, encontra-se fortemente relacionada com a espacialização de remanescentes de 
cobertura arbórea (especialmente aqueles superiores a 2.000m2), compreendendo regiões com 
ocupação urbana ainda não consolidada. 
 
Sendo a taxa de ocupação dos lotes e a densidade demográfica nesses locais normalmente 
inferiores às médias registradas para a cidade, diagnostica-se que as áreas não intensamente 
urbanizadas conservam melhores características paisagísticas. 
 
De outra maneira, a classe de pior qualidade visual, compreendendo 25% do município, 
geralmente se relaciona com regiões perpassadas por importantes eixos viários da cidade, onde 
os índices de ocupação do solo são elevados, com edifícios de grande altura, como no caso dos 
eixos estruturais, ou são definidos por áreas com construções de grande porte, a exemplo da 
própria Linha Verde. Esta classe também se estabelece na região central da cidade e em 
porções a sudeste do município. 
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Figura 7.3.7-1 - Mapa de classes de qualidade da paisagem das unidades espaciais da 
Área de Influência Indireta (AII) 

 
 

 
Percebe-se, também, que a classe média alta, relacionada a 18% da cidade, frequentemente 
forma uma espécie de zona de transição com regiões de maior e menor qualidade visual.  
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A mesma tendência a essa função mediadora é encontrada para a classe média baixa, referente 
a 16% do espaço municipal, muitas vezes acompanhando a direção de eixos viários 
estruturantes da cidade. 
 
Apesar da mescla de classes, a região de implementação da operação urbana consorciada 
comporta significativas extensões de áreas com enquadramento qualitativo mais reduzido, o que 
corrobora os resultados encontrados para a AID, como detalhado a seguir. 
 
 

� Área de Influência Direta (AID) 
 
Dada as especificidades desta área de influência, foram consideradas as cinco classes de 
qualidade (alta, média alta, média, média baixa e baixa) mencionadas no item anterior (Aspectos 
Metodológicos) e representadas no Mapa de classes de qualidade da paisagem das 
unidades espaciais da Área de Influência Direta (AID) Mapa – MSE – OUCLV – 06. 
 
Pela espacialização das classes no mapa, verifica-se que a alta qualidade visual é restrita, 
relacionando-se a pouco menos de 3% da AID e restringindo-se a apenas três setores 
censitários, dois inclusos no Setor Norte e outro no Setor Centro, em posição limítrofe ao 
anterior. 
 
De forma similar, os setores classificados como de pior condição visual não ocupam muito mais 
que 6% da AID; todavia, são encontrados, de forma mais esparsa, nos seus três setores. 
 
A classe média responde a 39% da AID, distribuindo-se de forma razoavelmente equilibrada por 
toda a AID, sendo este comportamento similar ao diagnosticado para a classe média baixa, que 
cobre aproximadamente 28% da unidade espacial considerada. Por outro lado, a classe média 
alta, perfazendo 22% do espaço, apresenta concentrações expressivas, especialmente no Setor 
Norte, na porção superior do Setor Centro e na parcela inferior do Setor Sul. 
 
Em função da proximidade entre setores censitários com classificação de qualidade 
paisagísticas semelhantes, optou-se, pela redelimitação de macro unidades espaciais para a 
descrição das características paisagísticas da AID, obedecendo a critérios de homogeneidade 
sob a forma de compartimentos paisagísticos, conforme apresentado no Mapa de classes de 
qualidade da paisagem de compartimentos paisagísticos da Área de Influência Direta 
(AID) Mapa – MSE – OUCLV – 07. 
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No Setor Norte, a elevada qualidade visual do compartimento 1 é principalmente caracterizada 
tanto pela existência de extensas áreas verdes, algumas públicas, a exemplo do Parque Atuba, 
e outras sob a forma de vazios urbanos, quanto por condições construtivas de padrão 
razoavelmente adequado (Figura 5.3.12.5.2-5). Algumas suaves variações de relevo e corpos 
d’água também contribuem para essa classificação. 

 

  
Rua Pintor Ricardo Krieger Rua Pintor Ricardo Krieger 

  
Rua Engenheiro Matzenbach Rua Engenheiro Matzenbach 

 
Figura 7.3.7-2 - Vistas do compartimento paisagístico 1 
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O compartimento 2, de média qualidade visual, é subdividido em duas parcelas. No 
subcompartimento 2A (Figura 7.3.7-3), presencia-se a existência de algumas intrusões visuais, 
inclusive com grande variedade de componentes paisagísticos, o que permite, muitas vezes, a 
coexistência, lado a lado, de cenários diferenciados em termos estruturais e qualitativos. 
Condições aproximadas são também percebidas no subcompartimento 2B (Figura 7.3.7-4). 

 

  
Rua Ivo Zagonel Rua Arnaldo Francisco Scremin 

  
Rua Lívio Petterle Rua João Vosch 

 
Figura 7.3.7-3 - Vistas do subcompartimento paisagístico 2A 
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Rua Rio Iriri Rua Cocaiba 

  
Rua Ingabaú com Rua Guamirim Av. da Integração com Rua Wilson Portugal Lobato 

 
Figura 7.3.7-4 - Vistas do subcompartimento paisagístico 2B 



                                                                                                              

Cap. IV - 155 
 

No compartimento 3 (Figura 7.3.7-5), depara-se novamente com vazios urbanos e com a 
presença de vegetação em vários extratos, configurando os principais fatores de elevação da 
qualidade paisagística local. 

 

  
Rua Sebastião Bunik Rua Sebastião Bunik 

  
Rua Max Rosenmann Rua Max Rosenmann 

 
Figura 7.3.7-5 - Vistas do compartimento paisagístico 3 
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De forma diversa aos compartimentos anteriores, situados a oeste da Linha Verde, o 
compartimento 4, a oeste, compreende aspectos de ocupação urbana com várias deficiências 
visuais, desde aquelas relativas à deficiência de padrões construtivos até outras ocasionadas 
pela urbanização precária, algumas vezes com excessivo adensamento e impermeabilização do 
solo. As Figuras 7.3.7-6 e 7.3.7-7, representantes dos subcompartimentos 4A e 4B, 
exemplificam algumas dessas condições. 
 

 

  
Rua Silvino Sala Início da Estrada da Graciosa 

  
Rua 2 Rua Guarapuava 

 
Figura 7.3.7-6 - Vistas do subcompartimento paisagístico 4A 
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Rua Maria Petroski Rua Maria Petroski 

  
Rua Maria Petroski Avenida José Gulin 

 
Figura 7.3.7-7 - Vistas do subcompartimento paisagístico 4B 
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O compartimento 5 subdivide-se nos subcompartimentos 5A e 5C, a oeste da Linha Verde, e 
5B, a leste. Pela análise das Figuras 7.3.7-8, 7.3.7-9 e 7.3.7-10, verifica-se que a cobertura 
vegetal e o processo de urbanização contribuem majoritariamente para a elevação da qualidade 
paisagística nesses locais. Cabe ressaltar a existência de importantes referências urbanas, 
como, por exemplo, o Aeroporto do Bacacheri e o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo (CINDACTA). 

 
 

  
Rua Lange de Morretes Rua Lange de Morretes 

  
Rua Vereador Antonio Domakoski Rua Francisco Albizu 

 
Figura 7.3.7-8 - Vistas do subcompartimento paisagístico 5A 
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Rua Paulo Friebe Rua Paulo Friebe 

  
Rua Paulo Friebe Avenida da Integração com  

Rua Bento Ribeiro 
 

Figura 7.3.7-9 - Vistas do subcompartimento paisagístico 5B 
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Rua Frei Orlando com Rua Edgard Stellfeld Rua Frei Orlando com Rua Edgard Stellfeld 

  
Rua Frei Orlando com Rua Edgard Stellfeld Rua Frei Orlando com Rua Edgard Stellfeld 

 
Figura 7.3.7-10 - Vistas do subcompartimento paisagístico 5C 
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Na transição do Setor Norte para o Setor Centro, o compartimento 6, subdividido em 6A e 6B 
(Figuras 7.3.7-11 e 7.3.7-12) e disposto principalmente ao longo de parte da margem oeste da 
Linha Verde, retoma a heterogeneidade de componentes paisagísticos positivos e negativos 
concomitantes, qualificando, portanto, as visuais do espaço como medianas, à semelhança do 
compartimento 2. 

 

  
Rua Amazonas de Souza Azevedo Rua Amazonas de Souza Azevedo 

  
Rua Amadeu Assad Yassim Rua Amadeu Assad Yassim 

 
Figura 7.3.7-11 - Vistas do subcompartimento paisagístico 6A 
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Rua Presidente Epitácio Pessoa Rua Presidente Epitácio Pessoa 

  
Rua Doutor João Evangelista Espindola Rua Doutor João Evangelista Espindola 

 
Figura 7.3.7-12 - Vistas do subcompartimento paisagístico 6B 
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Também subdividido em dois subcompartimentos (7A – incluso quase integralmente no Setor 
Norte – e 7B – pertencente ao Setor Central), apresentados nas Figuras 7.3.7.2-16 e 7.3.7.2-17, 
o compartimento 7, a leste da Linha Verde, também reassume as características de baixa 
qualidade visual do compartimento 4, com presença de praticamente os mesmos elementos 
detratores visuais, com destaque para edificações de grande porte. Esta região é configurada 
como uma área de transição para o SETOR CENTRAL. 

 

  
Linha Verde entre Rua Madalena Barat e Rua 

Dante Angelote 
Rua Dante Angelote  

  
Linha Verde entre Rua Madalena Barat e Rua 

Dante Angelote 
Rua Dante Angelote 

 
Figura 7.3.7-13 - Vistas do subcompartimento paisagístico 7A 
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Rua Conrad Adenauer Rua Ministro José Linhares com Rua Paulo Friebe 

  
Rua Dante Angelote Rua Dante Angelote 

 
Figura 7.3.7-14 - Vistas do subcompartimento paisagístico 7B 
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No Setor Central, o compartimento 8 (Figura 7.3.7.2-18) cobre ampla área a leste da Linha 
Verde, compreendendo a Zona Especial Desportiva e se estendendo até Bosque do Capão da 
Imbuia, os quais podem ser considerados relevantes referenciais urbanos. Sua amplidão visual, 
em determinados trechos, e expressivos maciços arbóreos, em outros, determinam o seu 
enquadramento na classe de alta qualidade paisagística. 

 

  
Rua Victor Ferreira do Amaral com Rua 

Engenheiro Farid Surugi 
Rua Victor Ferreira do Amaral com Rua 

Engenheiro Farid Surugi 

  
Rua Victor Ferreira do Amaral com Rua 

Engenheiro Farid Surugi 
Rua Victor Ferreira do Amaral com Rua 

Engenheiro Farid Surugi 
 

Figura 7.3.7-15 - Vistas do compartimento paisagístico 8 
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A classe média ocorre novamente no compartimento 9, com características aproximadas às 
encontradas nos compartimentos 2 e 6, mas com relativa elevação qualitativa de visuais 
ocasionada pela presença de áreas verdes e tratamento dos espaços e edificações, como 
ilustrado na Figura 7.3.7-16. 

 
 

  
Rua Professora Antonia Reginato Vianna com Rua 

Capitão Maris de Barros 
Rua Professora Antonia Reginato Vianna com Rua 

Capitão Maris de Barros 

  
Rua Professora Antonia Reginato Vianna com Rua 

Capitão Maris de Barros 
Rua Professora Antonia Reginato Vianna com Rua 

Capitão Maris de Barros 
 

Figura 7.3.7-16 - Vistas do compartimento paisagístico 9 
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Praticamente como continuidade do compartimento 7, o compartimento 10 (Figura 7.3.7-17), 
no extremo leste da AID, reincorpora fatores detratores dos cenários da unidade espacial 
considerada. Esse também é o caso do compartimento 11, apesar da existência ocasional de 
locais com menor grau de comprometimento paisagístico (Figura 7.3.7-18). 

 

  
Rua Olga Balster Rua Olga Balster 

  
Rua Haylton da Silva Pereira Rua Haylton da Silva Pereira 

 
Figura 7.3.7-17 - Vistas do compartimento paisagístico 10 
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Rua Maria Ficinska Rua Maria Ficinska 

  
Rua Maria Ficinska Rua Maria Ficinska 

 
Figura 7.3.7-18 - Vistas do compartimento paisagístico 11 

 



                                                                                                              

Cap. IV - 169 
 

Com seus subcompartimentos 12A e 12B situados a oeste e a leste da Linha Verde, 
respectivamente (Figuras 7.3.7-19 e 7.3.7-20), o compartimento 12 pode ser considerado como 
continuidade do 4 e do 9, permanecendo os aspectos anteriormente considerados para os 
mesmos. 

 

  
Rua Joaquim Quadros Gomes com Rua Frei 

Orlando 
Rua Joaquim Quadros Gomes com Rua Frei 

Orlando 

  
Rua dos Palotinos com Rua Oyapock Rua dos Palotinos com Rua Oyapock 

 
Figura 7.3.7-19 - Vistas do subcompartimento paisagístico 12A 
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Rua Américo Mattei Rua Américo Mattei 

  
Rua Sétimo Simionato Rua Sétimo Simionato 

 
Figura 7.3.7-20 - Vistas do subcompartimento paisagístico 12B 
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Conformando novamente uma extensa área de qualidade visual elevada, o compartimento 13 é 
especialmente identificado por amplos espaços abertos, com significativa cobertura vegetal – 
arbórea ou não –, e por significativos referenciais urbanos, como, por exemplo, os campi da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR – Centro Politécnico) e da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR – Campus Curitiba), a área da Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (FIEP) e o Jardim Botânico, um dos principais atrativos turísticos da capital 
paranaense. Esses atributos estabelecem um patamar diferenciado de importância para os seus 
subcompartimentos 13A (Figura 7.3.7-21) e 13B (Figura 7.3.7-22), a oeste e a leste da Linha 
Verde, respectivamente. 

 

  
Rua Eng. Ostoja Roguski (nas proximidades do 

Jardim Botânico de Curitiba) 
Rua Eng. Ostoja Roguski (nas proximidades do 

Jardim Botânico de Curitiba) 

  
Avenida Pres. Affonso Camargo (nas proximidades 

do Jardim Botânico de Curitiba) 
Avenida Pres. Affonso Camargo (nas proximidades 

do Jardim Botânico de Curitiba) 
 

Figura 7.3.7-21 - Vistas do subcompartimento paisagístico 13A 
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Linha Verde (nas proximidades do Centro 

Politécnico da Universidade Federal do Paraná – 
UFPR) 

Linha Verde (nas proximidades do Centro 
Politécnico da Universidade Federal do Paraná – 

UFPR) 

  
Linha Verde, nas proximidades do Centro 

Politécnico da Universidade Federal do Paraná – 
UFPR) 

Rua Evaristo Ferreira da Costa, nas proximidades 
do Centro Politécnico da Universidade Federal do 

Paraná – UFPR) 
 

Figura 7.3.7-22 - Vistas do subcompartimento paisagístico 13B 
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No compartimento 14 (Figura 7.3.7-23), as características paisagísticas são classificadas como 
medianas, apesar das interferências do comércio de porte localizado na avenida Marechal 
Floriano Peixoto, as quais são relativamente compensadas pela amplitude visual de espaços 
abertos existentes nessa área. 

 

  
Avenida Marechal Floriano Peixoto Avenida Marechal Floriano Peixoto 

  
Rua João Negrão Rua Cyro Veloso 

 
Figura 7.3.7-23 - Vistas do compartimento paisagístico 14 
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Por sua vez, o compartimento 15, estruturado pelos subcompartimentos 15A e 15B (Figuras 
7.3.7-24 e 7.3.7-25), expõe praticamente as mesmas características paisagísticas heterogêneas 
dos demais espaços classificados anteriormente na classe média de qualidade visual.  

 

  
Rua Terézio de Carvalho com Rua Silveira Martins Rua Terézio de Carvalho com Rua Silveira Martins 

  
Rua Terézio de Carvalho com Rua Silveira Martins Rua Terézio de Carvalho com Rua Silveira Martins 

 
Figura 7.3.7-24 - Vistas do subcompartimento paisagístico 15A 
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Rua Oliveira Viana Rua Oliveira Viana 

  
Rua Frei Henrique de Coimbra Rua Frei Henrique de Coimbra 

 
Figura 7.3.7-25 - Vistas do subcompartimento paisagístico 15B 
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O compartimento 16, seccionado nos amplos espaços caracterizados pelos subcompartimentos 
16A, 16B (parte incluída no Setor Central e parte no Setor Sul) e 16C (pertencente ao Setor Sul) 
(Figuras 7.3.7.2-28, 7.3.7.2-29 e 7.3.7.2-30), nota-se a progressiva deterioração paisagística 
tanto por elementos indutores de poluição visual quanto pela insuficiência de medidas de 
tratamento dos espaços, dentre outras causas. Como resultado, configura-se uma paisagem de 
reduzida qualidade, com características significativamente heterogêneas. Esta área é 
considerada como uma região de transição para o SETOR SUL. 

 

  
Rua Thomas Edison Rua Pedro de Toledo 

  
Rua Constantino Bordignon com Rua Francisco 

Nunes 
Rua Constantino Bordignon com Rua Francisco 

Nunes 
 

Figura 7.3.7-26 - Vistas do subcompartimento paisagístico 16A 
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Rua Engenheiro Emílio Guetter com Rua Frei 

Henrique de Coimbra 
Rua Engenheiro Emílio Guetter com Rua Frei 

Henrique de Coimbra 

  
Rua Engenheiro Emílio Guetter com Rua Frei 

Henrique de Coimbra 
Rua Roberto Hauer 

 
Figura 7.3.7-27 - Vistas do subcompartimento paisagístico 16B 

 
 

  
Rua Capitão José Maria Sobrinho Rua Capitão José Maria Sobrinho 
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Rua Capitão José Maria Sobrinho Rua Capitão José Maria Sobrinho 

 
Figura 7.3.7-28 - Vistas do subcompartimento paisagístico 16C 

 
 
Já no Setor Sul, o compartimento 17 (Figura 7.3.7.2-29), envolvido como um enclave pelos 
subcompartimentos anteriores, diferencia-se do seu entorno imediato pelas suas condições 
medianas de paisagem, recuperando novamente características dos compartimentos 
previamente enquadrados na mesma classe de qualidade. 
 

  
Rua Coronel Vicentino Pinho Rua Coronel Vicentino Pinho 

  
Rua General Teodorico Guimarães Rua General Teodorico Guimarães 

 
Figura 7.3.7-29 - Vistas do compartimento paisagístico 17 
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Esta característica de enclave é ainda mais perceptível no compartimento 18 (Figura 7.3.7-30), 
onde a presença do Bosque Reinhard Maack configura um cenário que influencia positivamente 
toda esta área, introduzindo-a na classe de qualidade paisagística superior, de forma 
destacadamente marcante em relação ao seu entorno. 

 
 

  
Rua Conde de São João de Duas Barras 

(nas proximidades do Bosque Reinhard Maack) 
Rua Conde de São João de Duas Barras 

(nas proximidades do Bosque Reinhard Maack) 

  
Rua Conde de São João de Duas Barras 

(nas proximidades do Bosque Reinhard Maack) 
Rua Valdemar Kost (nas proximidades do Bosque 

Reinhard Maack) 
 

Figura 7.3.7-30 - Vistas do compartimento paisagístico 18 
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Retornando às características qualitativas da classe média, similares às encontradas no 
compartimento 17, o compartimento 19 é conformado pelos subcompartimentos 19A, 19B e 
19C (Figuras 7.3.7-31, 7.3.7-32 e 7.3.7-33) e forma um cinturão ao redor do compartimento 20. 

 

  
Rua Major Vicente de Castro Rua Major Vicente de Castro 

  
Rua Major Vicente de Castro Rua Major Vicente de Castro 

 
Figura 7.3.7-31 - Vistas do subcompartimento paisagístico 19A 
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Rua Tenente Olderico Gabardo com  

Rua Victor Stec 
Rua Vendrameto com Rua André Ferreira de 

Camargo 

  
Rua Vendrameto com Rua André Ferreira de 

Camargo 
Rua Vendrameto com Rua André Ferreira de 

Camargo 
 

Figura 7.3.7-32 - Vistas do subcompartimento paisagístico 19B 
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Rua José Maria Pinheiro Lima Rua Leôncio Derosso 

  
Rua Des. João de Barros Júnior   Rua João Nicoletti Daros 

 
Figura 7.3.7-33 - Vistas do subcompartimento paisagístico 19C 
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O compartimento 20 relaciona-se, em geral, com baixa qualidade visual, onde o reduzido 
padrão construtivo e da situação de urbanização precária constituem significativos fatores 
adversos para a paisagem dos seus subcompartimentos 20A, a leste da Linha Verde, e 20B, a 
oeste (Figuras 7.3.7-34 e 7.3.7-35). 
 

 

  
Rua Major Vicente de Castro Rua Major Vicente de Castro 

  
Rua Benjamin Antônio Ansai Rua Benjamin Antônio Ansai 

 
Figura 7.3.7-34 - Vistas do subcompartimento paisagístico 20A 
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Rua Humberto Higino Parolin com Rua Innocente 

Rebellato 
Rua Humberto Higino Parolin com Rua Innocente 

Rebellato 

  
Rua Humberto Higino Parolin com Rua Innocente 

Rebellato 
Rua Humberto Higino Parolin com Rua Innocente 

Rebellato 
 

Figura 7.3.7-35 - Vistas do subcompartimento paisagístico 20B 
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Esse também é o caso do compartimento 21, subdividido nos subcompartimentos 21A, 21B, 
21C e 21D (Figuras 7.3.7-36, 7.3.7-37, 7.3.7-38 e 7.3.7-39), os quais detêm alguns dos piores 
índices de valoração paisagística encontrados, apesar da presença ocasional de elementos 
amenizadores dos cenários locais, como praças, por exemplo. 

 
 

  
Rua Jandevir Roberto Cecato com Rua Santa 

Regina 
Rua Jandevir Roberto Cecato com Rua Santa 

Regina 

  
Rua Jandevir Roberto Cecato com Rua Santa 

Regina 
Rua Estanislau Kais 

 
Figura 7.3.7-36 - Vistas do subcompartimento paisagístico 21A 
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Rua Othoniel Taborda Reinhardt Rua Omar Raymundo Picheth 

  
Rua Embaixador José Carlos de Macedo Soares   Rua Embaixador José Carlos de Macedo Soares   

 
Figura 7.3.7-37 - Vistas do subcompartimento paisagístico 21B 
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Rua Amilcare Bientinezi Rua Amilcare Bientinezi 

  
Rua Ignez Soares de Souza com Rua Leonor 

Negrello Baldran 
Rua Ignez Soares de Souza com Rua Leonor 

Negrello Baldran 
 

Figura 7.3.7-38 - Vistas do subcompartimento paisagístico 21C 
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Rua Hélio Dirceu Woitikiw Rua Hélio Dirceu Woitikiw 

  
Rua Engenheiro João Bley Filho Rua Engenheiro João Bley Filho 

 
Figura 7.3.7-39 - Vistas do subcompartimento paisagístico 21D 
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O compartimento anterior praticamente envolve tanto o compartimento 22 (Figura 7.3.7-40), 
inserido na classe média, frente às suas características tanto amenizadoras quanto deletérias da 
paisagem, quanto o compartimento 23 (Figura 7.3.7-41), integrado à classe alta, em função 
das suas extensas áreas livres e da sua relevante cobertura vegetal, apesar de ocasionais 
ocupações de menor atratividade visual.  

 

  
Rua Eloi Orestes Zeglin Rua Eloi Orestes Zeglin 

  
Rua Guilherme Mazeto Rua Guilherme Mazeto 

 
Figura 7.3.7-40 - Vistas do compartimento paisagístico 22 
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Rua Luciano Piuzzi Rua Emérico Eduardo Singer 

  
Rua Cid Marcondes de Albuquerque Rua Cid Marcondes de Albuquerque 

 
Figura 7.3.7-41 - Vistas do compartimento paisagístico 23 
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Embora se relacione com áreas de atividades industriais, o compartimento 24 ainda preserva 
características visuais satisfatórias – com amplas visuais e extensa vegetação –, as quais o 
ajustam à classe de alta qualidade paisagística, como demonstram as Figuras 7.3.7-42 e 7.3.7-
43, representativas dos seus compartimentos 24A e 24B, respectivamente a leste e a oeste da 
Linha Verde. Todavia, cabe ressaltar que essas condições se devem majoritariamente ao seu 
reduzido índice de ocupação atual. 
 

 

  
Rua João Chede Rua Amilcare Bientinezi 

  
Rua João Chede Rua João Chede 

 
Figura 7.3.7-42 - Vistas do subcompartimento paisagístico 24A 
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Rua Nicola Pelanda Rua Nicola Pelanda 

  
Rua Nicola Pelanda Rua Nicola Pelanda 

 
Figura 7.3.7-43 - Vistas do subcompartimento paisagístico 24B 
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A amplitude espacial do compartimento 25, estruturado pelos subcompartimentos 25A (Figura 
7.3.7-44), a leste da Linha Verde, e 25B (Figura 7.3.7-45), a oeste, é definida pela 
heterogeneidade de componentes paisagísticos, cujos atributos visuais, simultaneamente 
benéficos e adversos, orientam a sua inserção na classe de qualidade média. 
 

 

  
Rua João Chede Rua José Rodrigues Pinheiro com  

Rua João Chede 

  
Rua José Rodrigues Pinheiro com Rua João 

Chede 
Rua José Rodrigues Pinheiro com Rua João 

Chede 
 

Figura 7.3.7-44 - Vistas do subcompartimento paisagístico 25A 
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Rua Nicola Pelanda Rua Nicola Pelanda 

  
Rua Nicola Pelanda Rua Nicola Pelanda 

 
Figura 7.3.7-45 - Vistas do subcompartimento paisagístico 25B 
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De forma semelhante ao compartimento 24, o compartimento 26, por meio dos seus 
subcompartimentos 26A (Figura 7.3.7-46) e 26B (Figura 7.3.7-47), conforma um grande espaço 
de qualidade visual elevada no trecho final do Setor Sul. 

 
 

  
Rua Hasdrúbal Bellegard Rua Hasdrúbal Bellegard 

  
Rua Hasdrúbal Bellegard Rua João Lunardeli 

 
Figura 7.3.7-46 - Vistas do subcompartimento paisagístico 26A 
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Rua Nicola Pelanda Rua Nicola Pelanda 

  
Rua Nicola Pelanda Rua Nicola Pelanda 

 
Figura 7.3.7-47 - Vistas do subcompartimento paisagístico 26B 
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Referenciais Paisagísticos 
 
Como mencionado na descrição dos compartimentos da AID, alguns referenciais da paisagem 
assumem importância relevante para a análise vivencial, na qual são consideradas as 
representatividades simbólicas dessas referências para a população local (DITTMAR, 2005), 
assumindo alguns desses mesmos elementos também conotações especiais para visitantes. 
Nesse contexto, considerando apenas aqueles de ampla escala espacial, a Figuras 7.3.7-48 e 
7.3.7-49 ilustram os principais referenciais paisagísticos anteriormente citados em relação aos 
seus compartimentos. 

 
 

  
Parque Atuba (1) (compartimento 1) Aeroporto do Bacacheri e Centro Integrado de 

Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 
(CINDACTA) (2) (compartimento 5) 

  
Zona Especial Desportiva (3) (4) (compartimento 8) 

(continua) 
Figura 7.3.7-48 - Vistas dos principais referenciais paisagísticos da Área de Influência 
Direta (AID). Fonte: (1) IPPUC (2011); (2) FLIGHT REPORTS BRASIL (2011);(3) PANORAMIO (2011); (4) SKY 

SCRAPER CITY (2011). 
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Bosque Capão da Imbuia (5) (compartimento 8) Centro Politécnico da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) (1) (compartimento 13) 

  
Campus Curitiba da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR)(1) (compartimento 13) 
Jardim Botânico de Curitiba(6) (compartimento 13) 

  
Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

(FIEP)(3) (compartimento 13) 
Bosque Reinhard Maack (7) (compartimento 18) 

 
Figura 7.3.7-49 - Vistas dos principais referenciais paisagísticos da Área de Influência 

Direta (AID). Fonte: (1) IPUC (2011); (3) PANORAMIO (2011); (5) CURITIBA (2011); (6) SOBRE CURITIBA (2011); (7) 
GUIA DE TUDO (2011) 
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7.3.8    Saneamento Básico  

 
7.3.8.1 Abastecimento de Água 
 
Neste item é feita uma avaliação geral dos serviços de saneamento básico relacionados ao 
abastecimento de água no município de Curitiba (que se configura como área de influência 
indireta) e na área de influência direta da Operação Urbana Consorciada - Linha Verde. 

 
⇒ Área de Influência Indireta - AII 

 
Para atender os mais de 1,8 milhões de habitantes da capital paranaense, a SANEPAR 
(concessionária responsável pelo serviço de abastecimento de água) produz 437 milhões de 
litros de água tratada por dia, que passam por 6,4 milhões de metros de rede de distribuição. 
 
Para armazenar a água tratada durante os horários de menor consumo, Curitiba dispõe de 21 
reservatórios de grande porte com capacidade que varia de 3 milhões de litros (como o Centro 
de Reservação Parolin) e 28 milhões de litros (como o Centro de Reservação Corte Branco). 
 
Contudo, é importante salientar que Curitiba possui um sistema integrado (intermunicipal) de 
abastecimento de água, deste modo, o sistema atende Curitiba e os municípios de São José dos 
Pinhais, Piraquara, Pinhais, Araucária, e parte dos municípios de Almirante Tamandaré, Campo 
Largo, Colombo, Campinha Grande do Sul, Quatro Barras e Fazenda Rio Grande. 
Especificamente, o município de Curitiba tem a água de abastecimento produzida em quatro 
estações de tratamento de água (ETA), a saber: Iguaçu, Passaúna, Miringuava e Iraí (conforme 
espacialização na Figura 7.3.8.1 -1), sendo que esta última está localizada no município de 
Pinhais.  
 
A Bacia do Altíssimo Iguaçu é constituída pelos mananciais Iraí, Iraizinho, do Meio, Piraquara, 
Palmital, Itaqui e Pequeno (que no conjunto aproximadamente 7m³/s), possui 565km² e abriga 
duas captações de água: Iguaçu e Iraí. 
 
Um ponto importante de ser salientado que é os mananciais da Bacia do Altíssimo Iguaçu se 
localizam na área de influência da Serra do Mar, o que garante altíssimos níveis de precipitação 
pluviométrica, caracterizando altas vazões específicas. 
 
Concentrando-se na Bacia do Iraí, que possui área de 113km² e uma vazão de 1,8m³/s, verifica-
se que é protegida por meio de uma Área de Proteção Ambiental (APA) criada por meio de um 
decreto estadual em 1993.  
 
A Bacia do Passaúna, que drena uma área de 145km², produz 2m³ para o sistema de Curitiba. 
Esta Bacia, embora seja protegida por uma APA criada em 1991, sofre pressão da ocupação 
urbana pelos municípios de Curitiba e Campo Largo, além de ser praticamente toda transposta 
pela BR 277, o que remete a riscos de acidentes. 
 
A Bacia do Rio Miringuava, esta bacia localiza-se ao sul da cidade de Curitiba e tem um área 
total de 303 km2, capaz de produzir 898 l/S. Após a construção da barragem com uma área de 
71,9 km2, a vazão regularizada no pé da barragem será de 1.600/s. A bacia incremental entre a 
barragem e a captação será da ordem de 40 km2 , portanto totalizando uma área útil de 101.9 
km2. 
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Fonte: PARANÁSAN, 2000 

Figura 7.3.8.1 -1 – Espacialização do Sistema Integrado de Abastecimento de Água 
(ETAs) da AII 

 
A Tabela 7.3.8.1-1 a seguir apresenta os indicadores básicos do sistema integrado de 
abastecimento de água de Curitiba (AII) e Região Metropolitana. 
 

Tabela 7.3.8.1 -1 
Indicadores básicos do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região 

Metropolitana de Curitiba* 

Ano 
População Atendimento 

% 
Economias Ligações 

Urbana Abastecida Residenciais Totais Medidas Totais 

1998 2.125.641 2.123.515 99,9 577.803 628.060 436.057 440.907 
1999 2.310.184 2.308.168 99,9 628.047 682.674 473.975 479.246 
2000 2.403.184 2.400.780 99,9 653.246 710.065 492.992 498.475 
2001 2.429.372 2.426.942 99,9 660.365 717.803 498.364 503.907 
2002 2.520.066 2.517.546 99,9 685.018 744.600 516.969 522.719 

2003** 2.498.342 2.495.933 99,9 679.137 738.208 512.531 518.232 
2004 2.706.597 2.703.891 99,9 735.722 799.714 555.235 561.410 
2005 2.869.183 2.866.314 99,9 779.916 847.753 588.588 595.134 
2006 2.957.670 2.954.712 99,9 803.969 873.898 606.740 613.488 
2007 3.049.752 3.046.702 99,9 829.000 901.106 625.630 632.588 

* Visto que o Sistema de Abastecimento de Água é integrado, não há como distinguir informações que tratem apenas 
do município de Curitiba (AII). 
** Indicadores operacionais - agosto de 2003 

 
⇒ Área de Influência Direta - AID 

A área de influência direta (AID) é quase que totalmente atendida pela rede de abastecimento 
de água, pois segundo o Censo 2010 do IBGE, 99,28% dos domicílios da AID são atendidos por 
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abastecimento de água, conforme apresentado no Mapa MSE – OUCLV - 08. Quanto à 
regularidade do abastecimento de água, segundo a concessionária, o abastecimento na AID é 
regular, não apresentando problemas ou deficiências de atendimento, ou seja, não há 
ocorrências de interrupção do abastecimento de água. 
 
A demanda de abastecimento de água da AID é atendida por nove reservatórios, a saber: Bairro 
Alto, Cajuru, Ceasa, Corte Branco, Parolin, Pinheirinho, Portão, Tarumã e Xaxim. A capacidade 
de reservação de cada um dos reservatórios que atendem a AID é apresentada na Tabela 
7.3.8.1 -2 que também mostra a previsão de ampliação futura. 
 
Para identificar os reservatórios responsáveis pelo abastecimento em toda a AID é apresentado 
o Mapa MSE – OUCLV - 09. 

Tabela 7.3.8.1 -2 
Reservatórios que Atendem o Sistema de Abastecimento de Água na AID 

Reservatório de 
abastecimento de água 

Capacidade Reservação (m³) 

Atual Previsão para ampliação futura 

Bairro Alto 10.000 
Mais um reservatório de 10.000 

m³ em 2040 
Cajuru 22.000 Sem ampliação 
Ceasa 6.000 Sem ampliação 

Corte Branco 28.000 Sem ampliação 
Parolin 15.000 Sem ampliação 

Pinheirinho 5.500 Sem ampliação 
Portão 20.000 Sem ampliação 
Tarumã 14.500 Sem ampliação 

Xaxim 15.000 
Mais um reservatório de 15.000 

m³ em 2030 
 

⇒ Área Diretamente Afetada - ADA 
 

Considerando que existem 60.402 domicílios na AID, sendo que 99,28% são abastecidos pela 
rede de água, segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010), pode-se inferir, para a ADA, 
que praticamente a totalidade dos domicílios é atendida pela rede de abastecimento de água. 
 
A área diretamente afetada (ADA), de acordo com a SANEPAR, apresenta uma demanda média 
de abastecimento de água de 263 l/hab.dia. Esta demanda de abastecimento de água é 
atendida por nove reservatórios (os mesmos que atendem a AID), a saber: Bairro Alto, Cajuru, 
Ceasa, Corte Branco, Parolin, Pinheirinho, Portão, Tarumã e Xaxim. 
 
Visto que os reservatórios que atendem a ADA são os mesmos que atendem a AID, os 
reservatórios são identificados no Mapa MSE – OUCLV - 09, apresentado na AID. 

 
⇒ Atendimento da Demanda Futura de Água 

 
Concentrando-se na demanda futura gerada Operação Urbana Consorciada - Linha Verde, 
verificou-se, junto à SANEPAR, a viabilidade deste atendimento. Neste sentido o planejamento 
da SANEPAR é sempre desenvolvido considerando a sua capacidade de atender a demanda 
futura, pois possui estudos para ampliação do sistema de abastecimento de água em várias 
etapas considerando as tendências atuais. A SANEPAR informa que mesmo com o crescimento 
populacional na AID fora das estimativas normais, é viável atender a demanda futura com a 
antecipação de etapas futuras de obras. 
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Em função do crescimento populacional já previsto para a AID sem a implantação da OUC-LV, e 
da necessidade de aumentar a reservação de água para abastecimento público, foram 
projetadas, segundo a SANEPAR, ampliação da Reservação Capão Raso em 2016 que irá 
absorver parte da zona de pressão do Reservatório Portão e Pinheirinho. Estas unidades terão 
resultado positivo com melhora no abastecimento da área de abrangência da AID. 
 
Está em fase final de elaboração na SANEPAR o termo de referência para contratação de 
estudos e projetos para ampliação do sistema de abastecimento de água de Curitiba o qual 
contemplará obras para o aumento de demanda não somente da OUC como todo o sistema 
integrado da região metropolitana tanto em termos de produção como em reservação e 
distribuição num horizonte de 20 anos pelo menos. 
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7.3.8.2  Saneamento Básico - Esgoto 
 

Neste item é feita uma avaliação geral dos serviços de saneamento básico relacionados ao 
esgoto no município de Curitiba (que se configura como área de influência indireta) e na área de 
influência direta da Operação Urbana Consorciada - Linha Verde. 

 
⇒ Área de Influência Indireta - AII 

 
Curitiba, que se configura como a AII, compõe o Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário da 
Região Metropolitana de Curitiba11 (RMC), que apresenta boa condição operacional, haja vista 
que cerca de 60% de suas unidades são novas, pois possuem idade inferior a 8 anos. Estas 
unidades são Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs, Elevatórias, linhas de recalque, 
coletores, tronco, interceptores e redes coletoras  
 
Desde 1996 o Programa de Ampliação do Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário, que a 
SANEPAR vem coordenando, em especial o PARANASAN, incrementou ao sistema coletor 
cerca de 1.500 km de redes coletoras e mais de 2.000 l/s na capacidade de tratamento de 
esgotos. E o fato do sistema ser essencialmente por gravidade minimiza os problemas 
operacionais, visto que elimina os problemas ligados ao bombeamento de esgotos. 
 
Nas bacias mais adensadas e com unidades antigas (em especial a Bacia do Belém, a Bacia 
Barigüi e a Bacia Atuba) ainda ocorrem problemas de ligações clandestinas das redes de 
drenagem de águas pluviais à rede de coleta de esgotos, situação que dificultam a operação das 
ETEs que recebem esses esgotos. Além disto, salienta-se a existência da situação oposta, ou 
seja, ligações de esgoto conectadas às redes de águas pluviais, resultando na poluição dos 
corpos d’água. 
 
A rede coletora da região central de Curitiba é que vem apresentando mais problemas 
operacionais, tanto pelo aspecto da idade das instalações como do aumento da população 
contribuinte. Há a ocorrência de rompimentos de rede, ponto sem interligação e, em alguns 
logradouros, ainda existe o despejo direto dos efluentes nos corpos d’água da cidade. 
 
Os setores operacionais do Sistema de Esgotos de Curitiba e Região Metropolitana estão 
encarregados pela operação e manutenção de todas as unidades componentes do sistema, tais 
como as ETEs principais, os sistemas isolados, as redes, coletores tronco e interceptores. 
 
O sistema de esgoto, conta com algumas estações elevatórias localizadas nos municípios 
vizinhos a Curitiba, tais como Araucária, São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, que 
são mantidos e operados pela mesma equipe de Curitiba. Nestas elevatórias, do mesmo modo 
que entre outras unidades de menor porte, as tarefas limitam-se às de manutenção corretiva. E 
enquanto as ETEs principais contam com equipe residente própria, a operação e a manutenção 
da rede e os RALFs dos sistemas isolados são feitas por equipe móvel. 
 
Salienta-se a existência de um programa mensal de coleta de amostras para análises físico-
químicas e bacteriológicas dos efluentes dos RALFs dos sistemas isolados. Estas análises 
mostram que os reatores têm uma eficiência bastante variável e, em alguns casos, não 
satisfatória. Este é um dos motivos para a SANEPAR estar, gradativamente, desativando 
algumas destas unidades, através da interligação das redes coletoras que a eles afluíam, ao 
sistema principal. 
                                                           
11

 Visto que o Sistema de Esgotamento Sanitário é integrado, não há como distinguir informações que tratem apenas do 

município de Curitiba (AII). 
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O sistema de esgotos de Curitiba é drenado para o rio Iguaçú, por meio de seis grandes bacias, 
a saber: Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu Sul, Padilha e Passaúna. Na configuração atual, para o 
atendimento destas seis grandes bacias, estão implantadas cinco ETEs principais (a saber: 
Santa Quitéria, CIC Xisto, Padilha Sul, Belém e Atuba Sul), totalizando 3.380 l/s de capacidade 
de tratamento. 
 
As ETEs CIC Xisto e Padilha Sul são estações novas, com menos de 10 anos. Sendo que esta 
última, a ETE Padilha Sul, é responsável pelo tratamento do esgoto produzido pela população 
residente na Bacia do Ribeirão dos Padilhas. 
 
Já a ETE Belém está em operação há mais de 20 anos e é uma das maiores estações do 
Estado do Paraná. A maior ETE do estado paranaense é a Atuba Sul, que beneficia 14 bairros 
de Curitiba, além de atender parte dos municípios de Pinhais e São José dos Pinhais. 
 
Além dessas, existem 11 sistemas de médio porte com capacidade total para 544,16 l/s, e 33 
pequenos sistemas que juntos agregam à capacidade de tratamento total mais 55 l/s. Desse 
modo, o sistema integrado apresenta 49 unidades instaladas, totalizando uma capacidade de 
tratamento de 3.939,16 l/s. 
 
E para levar o esgoto até as ETEs são mais de 6 milhões de metros de rede coletora instalada. 
 

⇒ Área de Influência Direta - AID 
 
A área de influência direta (AID) é quase que totalmente atendida pela rede de coleta de esgoto, 
segundo o Censo 2010 do IBGE 93,64% dos domicílios da AID são atendidos pela rede de 
coleta de esgoto, conforme Mapa MSE – OUCLV - 10. 
 
Quanto ao tratamento do esgoto sanitário, a AID é atendida por quatro ETEs, quais sejam: 
Atuba Sul, Belém, Padilha Sul e CIC Xisto, conforme mostra o Mapa MSE – OUCLV - 11. 
 
A área norte da AID é totalmente atendida pela ETE Atuba Sul, que apresenta capacidade de 
tratamento de 1.120l/s e, segundo a SANEPAR, possui previsão de ampliação da capacidade de 
tratamento para 1.680l/s. 
 
A área central da AID é atendida pela ETE Atuba Sul e pela ETE Belém (que possui capacidade 
de tratamento de 840l/s), sendo que esta última atende aproximadamente 65% desta área, e a 
ETE Atuba Sul atende 35%. 
 
A área sul da AID é atendida por três ETEs, a saber: Belém, Padilha Sul e CIC Xisto. A menor 
porção (aproximadamente 20%) é atendida pela ETE CIC Xisto, que apresenta capacidade de 
tratamento de 490l/s. A ETE Belém (que segundo a SANEPAR já está saturada e tem projeto 
para ampliação da capacidade de tratamento para 2.500l/s, que se encontra em 
desenvolvimento) atende 35%. Os 45% restantes atendida pela ETE Padilha Sul, que apresenta 
capacidade de tratamento de 420l/s). 
 
Para melhor apresentar as ETEs e as respectivas capacidades de tratamento é apresentada a 
Tabela 7.3.8.2 -1. 
 
 

Tabela 7.3.8.2 -1 
Capacidade das Estações de Tratamento de Esgotos 

ETE Capacidade de tratamento (l/s) 
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Atual Após ampliação 
Atuba Sul 1.120 1.680 

Belém 840 2.500 
Padilha Sul 420 * 
CIC Xisto 490 * 

* a ETE Padilha Sul e a ETE CIC Xisto estão em estudo para ampliação 
 

⇒ Área Diretamente Afetada - ADA 
 

Dos 60.402 domicílios existentes na AID, 93,64% são atendidos pela rede de coleta de esgoto, 
segundo o Censo 2010 do IBGE. Desse modo, pode-se considerar que, consequentemente, a 
maioria absoluta da população é atendida pela coleta de esgoto e, com base no MSE – OUCLV 
– 10 apresentado na AID, verifica-se que a porção sul e a porção extremo norte da ADA ainda 
apresentam déficit de atendimento da rede de esgoto. 
 
A área diretamente afetada (ADA) é atendida pelas mesmas quatro ETEs que atendem a AID, 
que são: Atuba Sul, Belém, Padilha Sul e CIC Xisto, que são apontadas no MSE – OUCLV - 11, 
apresentado na AID. 
 

⇒ Atendimento da demanda futura de esgoto 
 
Concentrando-se no atendimento da demanda futura gerada Operação Urbana Consorciada - 
Linha Verde, verificou-se, junto a SANEPAR, a viabilidade deste atendimento. A SANEPAR 
apresenta capacidade de atender a demanda futura, pois possui estudos para ampliação futura 
do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. A SANEPAR informou que mesmo com o 
crescimento populacional na AID acima das estimativas normais, é viável atender a demanda 
futura com a antecipação de obras já previstas. 
 
Da mesma forma que no sistema de abastecimento de água, está em fase final de elaboração 
na SANEPAR o termo de referência para contratação de estudos e projetos para ampliação do 
sistema de abastecimento de esgotamento e tratamento sanitário de Curitiba, o qual 
contemplará obras para o aumento de demanda não somente da OUC como todo o sistema 
integrado da região metropolitana tanto em termos de coleta como de tratamento dos esgotos 
coletados. 
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7.3.8.3. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Devido à grande diversidade do país, dada à sua extensão geográfica e variado nível econômico 
da população, políticas, regras e regulamentos de controle de resíduos sólidos devem ser 
específicos às necessidades e compatíveis com a realidade econômica da região, desde que 
não causem prejuízos ao meio ambiente e à saúde das populações. 
 
Soluções viáveis e ambientalmente sustentáveis para o manejo desde a geração, 
administrando a gestão e destinação final, deverão ser consideradas e implantadas em 
consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada pela Lei nº 12.305/ 
2010. 
 
O contínuo crescimento populacional e o padrão de consumo predominante na sociedade atual 
resultam em um incremento na produção de alimentos e bens de consumo. Em decorrência 
deste cenário, mais matérias-primas são transformadas em produtos acabados, gerando 
maiores quantidades de resíduos (SMMA, 2008). 
 
É competência do Poder Público Municipal estabelecer diretrizes e executar medidas para o 
gerenciamento destes resíduos, que visem à conservação e proteção do meio ambiente. No 
entanto, face ao intenso processo de urbanização dos municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba - RMC, a gestão dos resíduos sólidos passou a ser discutida também no âmbito desta 
região, com o intuito de desenvolver políticas integradas para equacionamento do problema. 
 
A reciclagem do lixo, embora seja uma das mais vitais iniciativas para a defesa do meio 
ambiente, exige uma mobilização profunda e envolve a mudança de comportamentos ativos, de 
amplos setores da sociedade. Diante dessa problemática, os administradores da cidade de 
Curitiba vêm procurando fazer a sua parte, tornando a iniciativa um exemplo para outras 
cidades. 
 
 

7.3.8.3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Através de programas inovadores e projetos diferenciados, Curitiba vem conseguindo minimizar 
ao longo dos anos os impactos decorrentes do aumento no volume de resíduos gerado. Para 
este diagnóstico serão considerados resíduos sólidos aqueles nos estados sólidos ou semi-
sólidos, que resultam de atividades de origem doméstica, comercial, industrial, hospitalar, 
agrícola, de serviços ou varrição.  
 
Devido às estratégias de gestão diferenciadas adotadas pela PMC, seja em razão das 
características dos diversos resíduos, seja em razão da singularidade das atividades geradoras, 
este documento apresenta separadamente o diagnóstico das seis classes de resíduos, abaixo 
relacionadas: 
 
• Resíduos Orgânicos; 
 
• Resíduos Recicláveis; 
 
• Resíduos Vegetais; 
 
• Resíduos de Serviços de Saúde; 
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• Resíduos de Construção Civil; 
 
• Resíduos Perigosos. 
 
 

7.3.8.3.2 RESÍDUOS ORGÂNICOS       
 
Conforme informações disponibilizadas pela SMMA, o gerenciamento dos resíduos sólidos 
orgânicos no Município de Curitiba é parte de um contrato de prestação de serviços, do qual 
atualmente é detentora a empresa Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A. Através deste 
contrato, a empresa se responsabiliza, entre outros serviços, pela coleta porta-a-porta dos 
resíduos orgânicos, que hoje atende a 99,7% dos domicílios do município, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Para atender a população de áreas não-
urbanizadas e de difícil acesso ao caminhão da coleta regular, foi criado, em 1989, o Programa 
“Compra do Lixo”, através do qual a população recebe da Prefeitura produtos 
hortifrutigranjeiros da época ao entregar o resíduo orgânico devidamente separado nos pontos 
de coleta. 
 
Em 2004, a SMMA estabeleceu através do Decreto Municipal n° 983, como limite o valor de 
seiscentos litros por semana, como volume máximo a ser disposto à coleta domiciliar. Os 
geradores não enquadrados neste perfil foram obrigados a apresentar a SMMA seus Planos de 
Gerenciamento, no qual estabeleciam critérios para triagem, acondicionamento, transporte e 
destinação final do resíduo. 
 
Buscou-se com o Decreto Municipal n° 983/2004 o incremento do índice de separação do 
resíduo na fonte e a consequente redução do volume de material destinado ao Aterro Sanitário 
da Caximba, que recebia todo o volume de resíduos orgânicos gerado no Município de Curitiba 
e de outros quatorze municípios da Região Metropolitana – RMC, conforme pode ser visualizado 
na Figura 7.3.8.3.1-1. 
 
Com base nos dados de 2007, o Aterro Sanitário recebia aproximadamente 2.400 toneladas 
diárias de resíduos, considerada como uma atividade poluidora com significativo impacto 
ambiental pela Resolução CEMA n° 65/200812, das quais cerca de 25% provinham dos quinze 
municípios da RMC, conforme pode ser visualizado na Figura 7.3.8.3.1-2. Implantado em 1989, 
o Aterro sofreu três ampliações com a conclusão das obras da 2ª etapa da Fase III em 
novembro de 2010, que por vinte e um anos recebeu detritos de Curitiba e região metropolitana. 
Outra medida adotada com o mesmo intuito foi o início da cobrança de uma taxa de utilização do 
Aterro aos demais municípios usuários, proporcional às respectivas quantidades depositadas. 
 

                                                           
12 Com base no inciso XVI do artigo 58, da Seção VII – Da exigência de EIA/RIMA. 
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Figura 7.3.8.3.1-1 
Aterro Sanitário da Caximba no final de sua vida útil, com detalhe do dreno de escape de 

gás metano 
FONTE: 
GAZETA DO POVO (2010) 
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Figura 7.3.8.3.1-2 

Municípios da RMC usuários do Aterro Sanitário da Caximba e sua localização 
FONTE: 
SMMA (2008) 
 
Com o fechamento do Aterro da Caximba, determinado pela justiça, a contratação de um aterro 
privado, sem licitação, foi usada pelo consórcio como uma solução temporária. A licitação do 
sistema que deveria substituir a Caximba estava atrasada por causa de disputas judiciais. 
Dentre as empresas candidatas que já possuíam aterros nesta região estavam: CAVO GESTÃO 
AMBIENTAL, que já é responsável pela coleta e destinação do lixo e tem um terreno em 
Mandirituba/PR; a ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, que tem uma área na Cidade 
Industrial de Curitiba (CIC) e opera com Aterro Industrial; e a ESTRE AMBIENTAL, que tem um 
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aterro em Fazenda Rio Grande/PR. Já as outras candidatas, a JN TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS e a HERA SUL TRATAMENTO DE RESÍDUOS, têm aterros em Paranaguá, no 
Litoral do Estado do Paraná, e em Rio Negrinho, em Santa Catarina, respectivamente.  
 
Analisando sob o aspecto técnico, a empresa que estava mais apta a receber o lixo orgânico era 
a ESTRE AMBIENTAL, em Fazenda Rio Grande, que possuía o terreno próprio e adequado 
para abrigar um aterro sanitário com capacidade para duas mil e quinhentas toneladas de lixo 
domiciliar por dia, apesar de estar localizado em zona de serviços e próximo de algumas 
residências13, conforme pode ser visualizado na Figura 7.3.8.3.1-3.  
 
Após a desativação do Aterro Sanitário da Caximba e com a aprovação da empresa ESTRE 
AMBIENTAL, devidamente licenciada pelo IAP, iniciou as operações do novo aterro sanitário, 
chamado de “Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu”, na data de 02/11/2010 com 
descarga do primeiro caminhão, oriundo de Colombo, despejando vinte e cinco toneladas de lixo 
e inaugurando o aterro.  
 
A utilização de aterros privados foi uma medida temporária que foi adotada enquanto a licitação 
para a contratação do consórcio que gerenciará o Sistema Integrado de Processamento e 
Aproveitamento de Resíduos - SIPAR for questionada na Justiça. 
 
Quanto ao Aterro Sanitário da Caximba, desativado, a exemplo do Parque Villa-Lobos, com mais 
de 732.000 m2 de área total, na cidade de São Paulo, que foi depósito de lixo até o fim da 
década de 1980, há estudos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, com a 
intenção de transformar a área em um parque municipal, devendo o mesmo ser instalado assim 
que haja condições técnicas14, com monitoramento do chorume por muitos anos”. 
 
Após a implantação no Município de Curitiba em 13 de outubro de 1989, surgiu a nova 
campanha do “Programa Lixo que não é Lixo”, lançada oficialmente em março de 2006, visava 
à sensibilização da população para que a separação dos resíduos fosse realizada de maneira 
mais eficiente para o melhor aproveitamento dos resíduos recicláveis e a redução do volume 
depositado no Aterro. Paralelamente, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CIRS, 
que foi criado para solucionar problemas comuns, que atingem municípios vizinhos, no qual 
cada ente consorciado disponibiliza os recursos financeiros e humanos que possui para 
concretizar as ações a serem realizadas pelo CIRS15 (OLIVEIRA, 2004), foi reativado no ano de 
2006 com a participação dos quinze municípios usuários do Aterro, com o objetivo de se discutir 
as novas tecnologias disponíveis no mercado para destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos. Desta maneira, procurou-se encontrar uma solução conjunta que, além da 
possibilidade de gerar receita para os municípios integrantes, ainda minimizasse a necessidade 
do uso de um aterro sanitário. 
 
A iniciativa privada, por sua vez, também vinha buscando alternativas para destinação destes 
resíduos, razão pela qual já funciona no município de São José dos Pinhais a primeira planta de 
compostagem da RMC. 
 

                                                           
13 A Resolução SEMA n° 31/1998, em seu artigo 138, letra “b”, determina que deva haver uma distância 

mínima de quinhentos metros entre residências e o local para a disposição final de resíduos. 
14 Refere-se aos parâmetros de lançamento do sistema de tratamento de efluentes líquidos gerados no 

Aterro Sanitário. 
15 Para os sistemas ambientais que sofrem degradação em extensões que extrapolam os limites 

municipais, é de fundamental importância a integração da Ação Política com o Planejamento Regional, 
estabelecendo mecanismos de efetiva colaboração entre os municípios que compartilham da mesma 
problemática. 
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Figura 7.3.8.3.1-3 

Aterro Sanitário da Caximba  
FONTE: 

GAZETA DO POVO (2010) 
 
7.3.8.3.3 RESÍDUOS RECICLÁVEIS   
 
A coleta de resíduos recicláveis denominada “Programa Lixo que não é Lixo”, a exemplo da 
coleta domiciliar de resíduos orgânicos, é realizada porta-a-porta. A coleta, que abrange 99,7% 
dos domicílios, obedece a um plano específico, conforme pode ser visualizado na Figura 
7.3.8.3.1-4 que estabelece os cento e oito setores de coleta, nos quais a frequência de coleta 
varia de uma a três vezes por semana, sendo realizada tanto no período diurno como 
vespertino, conforme segue: 
 
•  22 setores com coleta três vezes por semana; 
 
•  46 setores com coleta duas vezes por semana; 
 
•  40 setores com coleta uma vez por semana. 
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Figura 7.3.8.3.1-4 

Setores de coleta de resíduos recicláveis no município de Curitiba  
FONTE: 
SMMA (2008) 
 
O Programa “Câmbio Verde” foi implantado em 1991 e consiste na troca de resíduos recicláveis 
por produtos hortifrutigranjeiros da época. Com base nos dados disponibilizados em 2007, 
existiam setenta a oito pontos de troca, nos quais mensalmente eram beneficiadas cerca de sete 
mil pessoas e distribuídas aproximadamente quarenta e quatro toneladas de alimento, conforme 
pode ser visualizado na Figura 7.3.8.3.1-5.  
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Figura 7.3.8.3.1-5 

Localização dos pontos de coleta dos programas “Compra do Lixo” e “Cambio Verde” no 
município de Curitiba 

FONTE: 
SMMA (2008) 
 
Os resíduos recicláveis são coletados por caminhões baús destinados exclusivamente para 
execução deste serviço. Parte dos resíduos recicláveis coletados pelo Município é encaminhada 
à Unidade de Valorização de Resíduos Recicláveis, gerenciada pela Fundação de Ação Social - 
FAS. Localizada em Campo Magro, distante trinta quilômetros de Curitiba, a Unidade é 
responsável pela triagem dos resíduos e posterior comercialização com a indústria de 
reciclagem ou grandes aparistas. A outra parte é vendida a depósitos que realizam o mesmo 
procedimento. 
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Os empreendimentos que geram resíduos recicláveis em quantidade superior à prevista no 
Decreto Municipal n° 983/04 devem apresentar nos seus Planos de Gerenciamento, submetidos 
à análise da SMMA, diversas alternativas encontradas para sua destinação adequada, segundo 
as tecnologias disponíveis e o mercado existente.  
 
Alguns resíduos potencialmente recicláveis, como as embalagens cartonadas de leite longa 
vida, ainda carecem de um gerenciamento eficiente, no qual os fabricantes devem desempenhar 
um papel fundamental, sendo responsáveis pela sua coleta e destinação. Desde 2003 a SEMA 
tem procurado estabelecer, por meio do Programa Desperdício Zero, uma relação construtiva 
com os grandes geradores de resíduos visando reduzir em trinta por cento o volume de lixo que 
chega aos aterros sanitários do Paraná (SEMA, 2007). 
 
A campanha do “Programa Lixo que não é Lixo”, lançada em março de 2006, tinha como 
objetivo incrementar a separação do resíduo reciclável na fonte, de modo a reduzir o material 
destinado ao Aterro Sanitário da Caximba, na época em operação e aumentar os índices de 
reciclagem. 
 
Para atender à oferta de resíduos recicláveis que se esperava atingir com a campanha, foi 
criado um projeto da Prefeitura Municipal de Curitiba, com apoio de empresários locais do setor, 
com objetivo de organizar os coletores informais através de cooperativas, de modo que se 
agregasse um maior valor aos resíduos e melhorasse as condições sociais das famílias 
envolvidas. 
 
7.3.8.3.4 RESÍDUOS VEGETAIS   
 
Em meados de 2005, com a iminência da saturação da área do Parque Náutico, utilizada desde 
1991 como Depósito de Resíduos Vegetais, a SMMA iniciou os trâmites para terceirização da 
destinação final deste material. Deste modo, no princípio de 2006 a empresa RECICLOM, 
vencedora do processo licitatório, passou a receber e processar resíduos coletados na cidade. O 
volume recebido pela empresa cresceu desde o início de sua operação devido a alguns ajustes 
que se fizeram necessários em seu sistema de tratamento. 
 
Também ocorrem as varrições manual e mecânica. A varrição mecânica, na retirada de resíduos 
que ocorrem nas vias públicas por fenômenos naturais, como é o caso de folhas e flores de 
árvores, de terra e areia trazidos de terrenos baldios e construções pelas chuvas e os resíduos 
que surgem por motivos acidentais, tais como: papéis, embalagens atirados nos passeios ou 
lançados dos veículos. 
  
 
7.3.8.3.5 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS  
 
O serviço de coleta especial hospitalar foi implantado no município de Curitiba em 1º de 
dezembro de 1988 simultaneamente à implantação da Vala Séptica, localizada na Cidade 
Industrial de Curitiba, para onde era destinado o volume coletado. Em 1994, constatada a 
necessidade de se reduzir o volume destinado à Vala e garantir um melhor controle de 
contaminação, os resíduos infectantes passaram a sofrer um processo de incineração. 
 
Apesar da redução do volume, o fechamento da Vala Séptica, que também recebia o RSS 
gerado por outros quatorze municípios da RMC, foi objeto de um Termo de Ajustamento de 
Conduta estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC e o Ministério Público, o 
que levou o município a exigir dos estabelecimentos geradores de RSS, no final de 2004, a 
apresentação de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS que 
definissem critérios de triagem, acondicionamento, transporte e destinação final adequados. 
Com o fechamento da Vala Séptica em abril de 2005 e o fim da coleta especial, os RSS gerados 
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no município passaram a ser transportados pelas cinco empresas licenciadas em Curitiba e 
destinados a sistemas de tratamento por micro-ondas, incineração e/ou autoclave, todos 
também devidamente licenciados. Estes sistemas possibilitam a inertização e descaracterização 
do resíduo que é, posteriormente, destinado ao Aterro Sanitário da RMC. Uma parcela destes 
resíduos é encaminhada para tratamento fora do Estado do Paraná. 
 
Uma comissão multidisciplinar composta de técnicos da SMMA e da Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS procedeu à análise de quase mil PGRSS, o que permitiu à SMMA notificar os 
estabelecimentos que não haviam entregado seus Planos. Hoje, o monitoramento destes 
estabelecimentos é feito através da avaliação dos relatórios mensais apresentados pelas 
empresas transportadoras com dados detalhados referentes à quantidade de RSS gerado por 
cada estabelecimento. 
 
Desta forma, o Município de Curitiba está atendendo quase em sua totalidade aos dispostos na 
Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA n° 283 de 2001 e na Resolução 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA n° 306 de 2004. No entanto, a destinação 
de carcaças de animais ainda carece de solução. Embora a Resolução ANVISA n° 306/04 
estabeleça uma destinação diferenciada para carcaças de animais mortos por epidemias 
relevantes, hoje uma grande parte das carcaças está sendo destinada ao Aterro Sanitário da 
RMC, por insuficiência dos sistemas licenciados. 
 
7.3.8.3.6 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC   
 
As diretrizes para o gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RCC nos municípios 
brasileiros foram estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 307 de 2002. O Município de 
Curitiba, entretanto, já havia demonstrado sua preocupação com o tema em 1992 quando da 
publicação da Lei Municipal n° 7.972 que dispunha sobre o transporte de resíduos. Os critérios 
para destinação destes resíduos foram contemplados mais tarde através do Decreto Municipal 
n° 1.120 de 1997 e da Lei Municipal n° 9.380 de 1998. O Decreto Municipal n° 1.068 de 2004, 
por sua vez, instituiu o Plano Integrado de Gerenciamento de RCC no município, 
regulamentando as diretrizes da Resolução CONAMA n° 307. 
 
A implementação deste Plano, no entanto, ainda depende de uma série de definições referentes 
aos seus dois componentes, os Projetos de Gerenciamento de RCC e o Programa de 
Gerenciamento de RCC, objeto da Lei Municipal n° 11.682 de 2006. 
 
O Programa que responsabiliza o município no atendimento aos pequenos geradores, é objeto 
de um estudo para definição da melhor alternativa quanto a sua destinação final.  
 
Os Projetos, por sua vez, devem ser elaborados e, após aprovação do órgão municipal 
competente, por ocasião da obtenção do Alvará da obra ou da Licença de Instalação, 
implementados pelos geradores. Enquanto no segundo caso os Projetos já estão sendo 
cobrados, no primeiro ainda há uma pendência quanto ao monitoramento de sua implementação 
que será feito por um sistema informatizado, em fase de desenvolvimento. 
 
Hoje, uma parcela dos RCC vem sendo depositados de maneira inadequada em cursos d’água, 
fundos de vale, bosques e aterros clandestinos. A SMMA, além de atender às denúncias 
relativas a estas irregularidades, realiza operações em parceria com a Secretaria Municipal de 
Urbanismo - SMU, a Diretoria de Trânsito - DIRETRAN e o Batalhão de Polícia Trânsito - 
BPTRAN, a fim de coibir a disposição irregular de RCC. Os demais RCC gerados em Curitiba 
seguem tendo como destinação regular mais comum os aterros licenciados para sua disposição. 
Além destes aterros, diferentes alternativas de destinação vêm sendo viabilizadas 
gradativamente. Desde o início de 2006, uma pedreira em atividade no município de São José 
dos Pinhais está licenciada para o recebimento destes resíduos para futuro beneficiamento ou 
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recuperação ambiental. Além desta pedreira, outras quatro áreas estão em processo de 
licenciamento ou em fase de estudo de viabilidade. Em 2008 foi instalada em Colombo a 
primeira Usina de Reciclagem de RCC da empresa SOLIFORTE, já em fase de operação de 
recebimento destes resíduos, conforme pode ser visualizado na Figura 7.3.8.3.1-6. Localizada 
em Colombo, esta empresa é uma das pioneiras no setor, sendo responsável pela reciclagem 
de cerca de seis mil metros cúbicos de resíduos Classe A (cerâmica e concreto) por mês. 
 
 

Figura 7.3.8.3.1-6 
Usina de Reciclagem de resíduos de construção civil da empresa SOLIFORTE, em 

Colombo 
FONTE: 
GASPARIN (2009) 
 
A SOLIFORTE recebe os resíduos sólidos, separa materiais cerâmicos e concreto, para, então, 
transformá-los em produtos como areia, pedrisco, pedra brita e rachão, que são comercializados 
pela própria empresa. Além de contribuir com o meio ambiente, o material reciclado custa trinta 
por cento mais barato. A areia reciclada, por exemplo, pode ser usada para assentamento de 
tubulações de esgoto, argamassas de assentamento de alvenaria de vedação, contra pisos, 
blocos e tijolos de vedação. Já a brita, para fabricação de concretos não estruturais e drenagens 
e o rachão em obras de pavimentação e terraplenagem (GASPARIN, 2009). De acordo com 
dados da SOLIFORTE, a redução do custo das obras com o uso de agregados reciclados em 
comparação aos materiais naturais pode chegar a quarenta por cento. 
 
A SMMA, em parceria com a SMOP, principal gerador de RCC da PMC, em razão de suas obras 
de edificação, pavimentação e saneamento, está estudando ferramentas para incentivar a 
implementação de novas tecnologias de reciclagem no município, que possam atender à oferta 
existente de RCC. 
 
 
7.3.8.3.7 RESÍDUOS PERIGOSOS  
 
Em 21 de setembro de 1998, foi criado o Programa Coleta Especial de Resíduos Domiciliares - 
Resíduos Tóxicos. O caminhão da coleta especial segue escala pré-determinada, 
permanecendo em um dos vinte e quatro terminais de ônibus coletivo. Aceitam-se pilhas, 
baterias, toners, tintas, embalagens de inseticidas, remédios vencidos e lâmpadas fluorescentes, 
em quantidades máximas determinadas pelo Meio Ambiente Limpeza Pública – MALP. 
 
Devido ao alto custo de tratamento destes resíduos, encaminhados a uma Central de 
Tratamento de Resíduos Industriais - CTRI, da empresa ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, 
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localizada na CIC, o programa ainda tem uma abrangência limitada, de difícil acesso para 
grande parte da população. O crescimento contínuo da quantidade recolhida nos terminais, no 
entanto, comprova a crescente conscientização da população e a possibilidade de se 
implementar um programa com maior alcance, tal como pode ser visualizado na Figura 
7.3.8.3.1-7. 
 

 

 

FONTE: SMMA / MALP (2011) 
Figura 7.3.8.3.1-7 

Evolução da coleta especial de resíduos perigosos, em kg/mês 
 

Em 2008 o programa foi ampliado com a inclusão dos óleos de cozinha - resíduo comumente 
encaminhado de forma irregular à Rede Coletora de Esgotos - entre os resíduos recebidos nos 
terminais. O volume coletado deste resíduo é encaminhado para a reciclagem, onde é 
transformado em sabão, detergente e matéria-prima para fabricação de outros produtos. 
 
Paralelamente, os geradores não atendidos pelo Programa de Coleta Especial, buscam 
alternativas para a correta destinação destes resíduos. Além das CTRIs, estes geradores têm 
como alternativa para parte destes resíduos o co-processamento em fornos de cimento. 
 

 
⇒ REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público 
e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 
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A Lei Orgânica do Município de Curitiba e a Lei Municipal nº 7.83316 (CURITIBA, 1991), que 
dispõe sobre a política de proteção do meio ambiente, legislam sobre resíduos sólidos em 
Curitiba, principalmente no capítulo IV17 do Título III – Áreas de Intervenção. 
 
O Decreto Municipal n° 983/2004 dispõe sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a 
disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba. 
 
O Decreto nº 1.06818 (CURITIBA, 2004) define o Plano Integrado de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil e estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de 
resíduos e deverá ser aplicado para o referido impacto, enquanto que a Portaria Municipal nº 07 
(CURITIBA, 2008)19 institui o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Já o 
Decreto Municipal nº 1.12020 (CURITIBA, 1997) regulamenta o Transporte e Disposição de 
Resíduos de Construção Civil. 
 
Outro requisito legal igualmente aplicável é o artigo 3º da Resolução nº 307 (CONAMA, 200221) 
que enquadra os resíduos da construção civil em classes A, B, C e D, conforme a possibilidade 
de reutilização, reciclagem, destinação, sua forma e risco existente. 
 
O Decreto Municipal nº 609 (CURITIBA, 200822) que regulamenta o Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR), a Lei Municipal nº 7.972 (CURITIBA, 199223) que dispõe sobre o transporte de 
resíduos no município de Curitiba e a Lei Municipal 7.636 (CURITIBA, 199124) são requisitos 
legais aplicáveis à segregação, acondicionamento, transporte e destinação final de resíduos e 
cargas perigosas. 
 
A Portaria IAP/GP nº 224 (IAP, 2007)25, estabelece os critérios para exigência e emissão de 
Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
 

 
7.3.8.3.2. ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

 
A Área de Influência Indireta, do ponto de vista sócio-econômico, corresponde, stricto sensu, à 
Região Metropolitana de Curitiba - RMC como um todo, destacando-se os programas de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Os efeitos sócioeconômicos mais 
significativos de geração de resíduos sólidos do empreendimento “Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde” estão restritos ao município de Curitiba, em seus aspectos fiscais e 
macroeconômicos, e ao município de Curitiba, sob a ótica mais restrita dos efeitos indiretos dos 
encadeamentos econômicos e das externalidades positivas e negativas do empreendimento.  
 
 
7.3.8.3.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID  
 

                                                           
16 Datada de 19/12/1991. 
17 Dos Resíduos e Rejeitos Perigosos. 
18 O Decreto Municipal nº 1.068 foi publicado em 18 de março de 2004 e entrou em vigor em 18 de 

fevereiro de 2005. 
19 Publicada em 04 de março de 2008. 
20 Publicada em 24 de novembro de um 1997. 
21 A Resolução nº 307 foi publicada em 05 de julho de 2002 e entrou em vigor em 02 de janeiro de 2003. 
22 O Decreto Municipal nº 307 foi publicada em oito de junho de 2008. 
23 A Lei Municipal nº 7.972 foi publicada em 24 de junho de 1992. 
24 A Lei Municipal nº 7.636 foi publicada em 29 de abril de 1991. 
25 Publicada em 05 de dezembro de 2007. 
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Delimitou-se como Área de Influência Direta do empreendimento, o Município de Curitiba, com 
ênfase na análise dos processos urbanos nas vizinhanças do local do eixo metropolitano, onde 
está prevista a Operação Urbana Consorciada Linha Verde. 
 
Obras de drenagem, pavimentação de canaletas exclusivas para os ônibus e pistas marginais 
(ver Fotografia 7.3.8.3.3-1) e locais (paralelas à canaleta), sinalização, iluminação, ciclovias e 
calçadas de passeio, além das trincheiras das Ruas Roberto Cichon, entre os Bairros Cristo Rei 
e Capão da Imbuia e Agamenon Magalhães, no Tarumã, e a Estação Jardim Botânico, dentre 
outras, dentro da ADA do eixo metropolitano da Linha Verde gerarão resíduos sólidos de 
construção civil. 
 

 
Figura 7.3.8.3.3-1 

Obras de pavimentação na pista marginal da Linha Verde sentido Norte 
FONTE: 
CURITIBA (2011) 
 
Quanto às canaletas de ônibus para as obras nas pistas laterais da Linha Verde – sentido Norte 
e sentido Sul, observou-se escavações de mais de três metros de profundidade, com 
substituição da terra argilosa por pedras compactadas. Segundo dados da PMC, no atual trecho 
da Linha Verde Norte serão construídos 2.350 metros de canaletas exclusivas.  
 
Outra obra que também gerará RCC será a duplicação do viaduto da Avenida Afonso Camargo, 
que ganhará um mini-terminal de ônibus, interligando a linha Leste-Oeste com o novo trecho de 
ônibus entre o Atuba e o Pinheirinho. O viaduto terá duas estações-tubo, uma em cima e outra 
na parte de baixo, interligadas por uma escada de acesso. 
 
Eventuais derramamentos de concreto rolado que poderão ocorrer durante as obras de 
aplicação nas pistas laterais, que vai formar a base da futura avenida do eixo metropolitano 
Linha Verde Norte, que terá, em sua totalidade, doze pistas, sendo duas para canaletas de 
ônibus coletivo, deverão ser minimizados, levando em consideração, além da legislação 
ambiental vigente, mais especificamente o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, fundamentado pela Portaria Municipal nº 07 (CURITIBA, 2008) considerado e 
monitorado. 
 
Também relacionado com as obras da Linha Verde, deverão ser gerados resíduos de terra 
removidos na escavação do terreno e na preparação do solo, bem como durante a operação dos 
bate-estacas, que auxiliarão na colocação de pilares das novas trincheiras, além de sucatas 
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metálicas e de madeira durante a preparação das ferragens para a colocação dos pilares das 
obras. 
 
É importante ainda salientar que, para a construção das trincheiras nas ruas Agamenon 
Magalhães e Roberto Cichon, ocorrerão escavações do terreno e preparação do solo, visando à 
colocação de tubulações de drenagem de águas pluviais com dois metros de diâmetro, que terá 
como objetivo evitar/minimizar alagamentos no novo binário, que interligará o Jardim Botânico, 
Cristo Rei e Tarumã. 
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7.3.9 Sistema Viário e Transportes 
 
A Linha Verde já é conhecida como uma das vias mais congestionadas e problemáticas da 
cidade de Curitiba. O projeto contemplado oferece a possibilidade da construção de novas 
travessias em desnível, as quais poderiam aliviar os problemas de trânsito e garantir maior 
permeabilidade entre os dois lados da cidade. 
 
A antiga BR116 era também conhecida por ser o palco de graves acidentes, e pior, foco de 
atropelamentos. Este estudo analisará a atual situação de segurança e as melhorias das 
condições de circulação de pedestres, em especial nos locais de grande concentração de 
pessoas. 
 
 

7.3.9.1 Situação Atual e Dados Iniciais 
 

⇒ Trânsito 
 
Uma avaliação detalhada de retenção ao longo do mês de setembro indicou que o pico da noite, 
entre 18h15min e 19h30min, é o período mais crítico.  
 
Por exemplo, no dia 13/9/2011 às 18h50min a situação na região Sul da cidade pode ser 
visualizada na figura a seguir. Destacam-se os trechos de lentidão na Linha Verde e nos seus 
acessos. 
 

 
Figura 7.3.9.1-1 - Lentidão Atual no Trecho Sul da Linha Verde 

 

⇒ Coleta de Dados Trecho Sul 
 
Os pontos de contagem do trecho Sul (círculos verdes) são mostrados na Figura 7.3.8.1-1 
abaixo e foram realizadas em Outubro/Novembro de 2011 em dias úteis e sem influência de 
feriados ou incidentes (como acidentes graves) que pudessem alterar o padrão operacional 
normal.  
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Figura 7.3.9.1-2 - Pontos de Contagem de Tráfego no Trecho Sul 

 
Para ter um dimensionamento dos volumes atuais, contagens volumétricas e classificatórias nos 
cruzamentos atuais durante dias úteis e típicos são realizadas. Estes dados são utilizados em 
modelo de simulação do trecho, usando o software Transyt 7F.  
 
Este modelo determina as condições de saturação atuais do corredor nos seus “nós” - os 
cruzamentos semaforizados - permitindo comparação com os dados de retenção reais obtidos 
através de medições de veículos equipados com sistema GPS e disponibilizados através do 
programa Maplink. Estas informações também permitem determinar os horários mais críticos de 
demanda, retenção e lentidão.  
 
O modelo também permite realizar simulações para verificar os efeitos de ações mitigadoras em 
termos operacionais. Os dados de entrada (input) são em unidades de carro de passeio (UCPs) 
e volumes de ônibus, portanto, os fluxos de contagem são transformados em UCPs através de 
fatores padronizados de engenharia de tráfego.  
  
O modelo considera que - em termos operacionais - uma motocicleta equivale 0,25UCPs. 
Caminhões pesados são proibidos de circular na Linha Verde durante as horas de pico já que o 
Anel Rodoviário é uma opção viável. Portanto, considerando que esta medida deverá ser 
mantida ao longo dos prazos sob avaliação, não há problemas com a representação de outras 
modalidades de veículo.  
A capacidade dos “links” do sistema viário é obtida através do número de faixas de aproximação 
e/ou largura média destas aproximações. 
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Estes valores, junto com os dados operacionais dos semáforos, são modelados. A 
representação do trecho Sul da Linha Verde, em forma de “links” e “nós” é mostrado na Figura 
7.3.9.1-3 a seguir. 

 
Figura 7.3.9.1-3 - Representação TRANSYT do Trecho Sul da Linha Verde 
 
Resultados das simulações mostram que os “nós” 10 (Mal Floriano/Anne Frank), 9 (Wenceslau 
Braz), 8 (J.S. Barcelos), 7 (R. Faria) já apresentam alto grau de saturação (>95%* - pontos 
destacados em amarelo), confirmando as observações de retenção, demonstrado a seguir na 
Tabela 7.3.9.1-1. 
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Tabela 7.3.9.1-1 
Otimização do Trecho Sul da Linha Verde, Indicando Alto Grau de Saturação nos Nós 7-10 
 
Curitiba - Linha Verde - mc trans 7f - 10/11/2011                                
 
Movement/  Deg/  Total  Travel Time      Delay        Total   Max Back  Fuel  Node Nos.  Sat  
Travel  Total  Avg.   Total  Avg/LOS  Stops   of Queue  Cons.              %    v-km   v-hr  sec/v   v-hr   
sec/v   No. (%)  Est.Cap.   lit  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
    71    : 76  288.00  25.94  52.1  20.02   40.2D  1314( 74)  39    64  110.9 
    72    : 86   73.50  14.69  36.0  13.22   32.4C  1337( 91)  33    13   71.6 
    73    :103*2470.00 107.88 175.3  57.25   93.0F  3288(149)  61   494  443.9 
    77 B  : 38   48.00   3.41  40.9   2.45   29.4C   196( 66)   6    21   42.0 
    78 B  : 34  370.50  12.17 164.7   1.48   20.0C   199( 75)   6   165  129.7 
 
 NODE    7:103*3250.00 164.09        94.42   56.2E  6332(105)            798.1 
  
    80    : 97*  90.50  25.91  51.5  24.10   47.9D  1998(111)  40    13  112.6 
    81    : 89 1064.00  45.91  87.6  24.07   45.9D  1597( 85)  44   224  201.8 
    83    : 90  320.00  15.27  29.0   8.71   16.6B  1877(100)  49    64   94.8 
    87 B  : 43  168.00   5.26  63.1   1.90   22.8C   123( 42)   3    75   64.2 
    88 B  : 42   48.00   5.82  70.5   1.58   19.2B   120( 41)   3    21   31.9 
 
 NODE    8: 97*1690.50  98.16        60.35   35.1D  5715( 92)            505.4 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
1TRANSYT-7F:                                                           Page 17 
 
 Curitiba - Linha Verde - mc trans 7f - 10/11/2011                                
 
 Movement/  Deg/  Total  Travel Time      Delay        Total   Max Back  Fuel 
 Node Nos.  Sat  Travel  Total  Avg.   Total  Avg/LOS  Stops   of Queue  Cons. 
             %    v-km   v-hr  sec/v   v-hr   sec/v   No. (%)  Est.Cap.   lit  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
    91    : 76  380.00   9.82  17.8   2.03    3.7A   320( 17)   8    76   48.9 
    92    : 81   90.00  16.98  34.0  15.18   30.4C  1537( 86)  41    20   83.8 
    93    :100*1120.00  61.10 117.9  38.14   73.6E  1975(106)  48   224  248.8 
    97 B  : 35   57.00   4.92  59.0   3.78   45.3D   281( 94)   8    25   59.5 
    98 B  : 35  168.00   8.66 103.6   2.02   24.2C   262( 87)   8    75   76.7 
 
 NODE    9:100*1815.00 101.48        61.15   35.2D  4374( 70)            517.7 
  
   100    :110*  97.00 132.23 245.4 130.29  241.8F  4640(240)  64    13  414.0 
   101    : 97* 110.00  34.09  55.8  31.89   52.2D  2447(112)  53    20  145.2 
   103    : 80  475.00  45.41  90.0  35.63   70.6E  1465( 81)  62    76  175.5 
   107 B  : 34   15.00   1.81  21.8   1.51   18.2B   181( 61)   5     7   25.7 
   108 B  : 34   57.00   3.24  38.8   2.10   25.2C   301(101)   9    25   48.2 
 
 NODE   10:110* 754.00 216.79       201.42  110.6F  9034(138)            808.5 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A velocidade média dos veículos é prejudicada pela saturação e retenção nas horas de maior 
movimento. No entanto, a velocidade média do sistema de ônibus expresso (Linha Parador) 
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apresenta um valor operacional muito elevado (incluindo paradas nas estações) de 27,6kmh - 
semelhante aos valores de sistemas de Metrô. 
 
 

Tabela 7.3.9.1-2 
Performance do Sub-Sistema Trecho Sul - Linha Verde 

 
 Curitiba - Linha Verde - mc trans 7f - 10/11/2011                                
 
               SYSTEM-WIDE PERFORMANCE: ALL NODES 
               ---------------------------------- 
                                                         SYSTEM 
 PERFORMANCE MEASURES   UNITS         BUSES     OTHER    TOTALS 
 -------------------------------------------------------------- 
 Total Travel           veh-km/hr      3645     24324     27969 
 Total Travel Time      veh-hr/hr       132      1026      1158 
 Total Uniform Delay    veh-hr/hr        28       332       360 
 Total Random Delay     veh-hr/hr         2       195       197 
 Total Delay            veh-hr/hr        30       527       556 
 Average Delay          sec/veh        22.0      37.4      36.1 
 Passenger Delay        pax-hr/hr        35       632       668 
 Uniform Stops:         veh/hr         2905     32705     35610 
                        %                60        65        64 
 Random Stops:          veh/hr          135      5641      5776 
                        %                 3        11        10 
 Total Stops:           veh/hr         3040     38346     41386 
                        %                63        76        75 
 Degree of Sat > 1      # of links        0         3         3 
 Queue Spillback        # of links        1        10        11 
 Time Jammed            %                 0         0         0 
 Period Length          sec            3600      3600      3600 
 System Speed           km/hr          27.6      23.7      24.1 
 Fuel Consumption       lit/hr         1390      4518      5908 
 Operating Cost         $/hr              0         0         0 
 Performance Index      DI                                664.7     
 -------------------------------------------------------------- 
 

 
Figura 7.3.9.1-4 - Exemplo de Contagem Tabulada 
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Figura 7.3.9.1-5 - Contagem Volumétrica e de Direção 

 

⇒ Trecho Norte 
 
Contagens no trecho Norte foram realizadas junto à estação PUC e no cruzamento crítico do 
Tarumã. Devido aos problemas de construção na via - especificamente o viaduto do Jardim 
Botânico e no término da trincheira da Carlos Ratmann (Fagundes Varela) - não foi possível 
obter dados confiáveis de demanda.  
 
Também, devido à previsão de construção do viaduto no ponto crítico de Atuba, não foram 
incluídos nesta análise os fluxos transpondo a Linha Verde neste ponto, já que as retenções 
notórias provocam o uso de rotas alternativas. Como limitação à capacidade foi considerado o 
cruzamento semaforizado entre a rodovia e o retorno principal na altura da Rua Saul Piccoli. 
 
Contagens foram feitas no cruzamento das vias Vitor Ferreira do Amaral e a Linha Verde (onde 
passa o viaduto sobre a rótula formada pelas rampas de acesso e a via transversal. Este 
cruzamento também é conhecido como ponto crítico de retenção e que apresenta alto grau de 
saturação. As Tabelas 7.3.9.1-3 e 7.3.9.1-4 a seguir mostram a situação nos picos de manhã e 
à tarde. 
 
 

Tabela 7.3.9.1-3 
Performance Pico da Tarde Trecho Norte - Linha Verde/Vitor Ferreira do Amaral 
 
Curitiba - Cruzamento Vitor F. do Amaral x Linha Verde - mc trans 7f - 19/11/201 
 
  Movement/  Deg/  Total  Travel Time      Delay        Total   Max Back  Fuel 
 Node Nos.  Sat  Travel  Total  Avg.   Total  Avg/LOS  Stops   of Queue  Cons. 
             %    v-km   v-hr  sec/v   v-hr   sec/v   No. (%)  Est.Cap.   lit  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
    10    : 62  101.50  12.71  22.5  10.68   18.9B  1465( 73)  33    27   71.5 
    11    : 99*  75.00  27.04  64.9  25.54   61.3E  1944(130)  30    13  109.4 
    12    : 99* 120.00  36.77  55.1  34.37   51.5D  2910(122)  47    20  156.9 
    13    : 54   41.00   5.57  24.4   4.75   20.8C   601( 74)  14    13   30.1 
 
 NODE    1: 99* 337.50  82.08        75.33   40.2D  6919(103)            367.8 
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 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tabela 7.3.9.1-3 
 Performance Pico de Manhã Trecho Norte - Linha Verde/Vitor Ferreira do Amaral 
 
Curitiba - Cruzamento Vitor F. do Amaral x Linha Verde - mc trans 7f - 19/11/201 
 
 <PERFORMANCE WITH INITIAL SETTINGS> 
 
 Movement/  Deg/  Total  Travel Time      Delay        Total   Max Back  Fuel 
 Node Nos.  Sat  Travel  Total  Avg.   Total  Avg/LOS  Stops   of Queue  Cons. 
             %    v-km   v-hr  sec/v   v-hr   sec/v   No. (%)  Est.Cap.   lit  
 ----------------------------------------------------------------------------- 
    10    : 90  140.00  24.33  31.3  21.53   27.7C  2559( 92)  53    27  127.0 
    11    : 88   70.00  13.27  34.1  11.87   30.5C  1314( 94)  26    13   66.2 
    12    : 88  101.50  17.68  31.3  15.65   27.7C  1840( 91)  38    20   91.6 
    13    : 91   72.50  15.09  37.5  13.64   33.9C  1431( 99)  27    13   73.0 
 
 NODE    1: 91  384.00  70.36        62.68   29.4C  7143( 93)            357.8 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Em parte, esta concentração de fluxos é devida à necessidade do trânsito do Bairro Alto de 
desviar da trincheira em obras. Simulações indicam que um aumento do ciclo poderia oferecer 
um aumento de capacidade no curto prazo.  

 
Figura 7.3.9.1-6 - Pontos de Contagem de Tráfego no Trecho Norte 
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7.3.9.2 Transporte Público 
 
Conforme pesquisas realizadas pela URBS nos dias 16 e 17 de agosto 2011, a carga (demanda) 
atual na Linha Verde é de cerca de 34.000 passageiros por dia. O ponto de maior carga é a 
estação Xaxim, aonde chega a 3.000 passageiros/h/sentido. No entanto, os ônibus fazem o 
percurso do trecho Sul com praticamente a mesma lotação, ou seja, a demanda captada 
atualmente ao longo do eixo é mínima. 

 
Tabela 7.3.9.2-1 

Demanda de passageiros na Linha Verde 

ESTAÇÃO CARGA HMM* 

ESTACAO MAL.FLORIANO-C.GOMES 9.411 2.059 
ESTACAO MAL.FLORIANO-PINHEIRIN 10.310 2.334 
ESTACAO FANNY-C.GOMES 10.350 2.299 
ESTACAO FANNY-PINHEIRINHO 11.682 2.621 
ESTACAO STA.BERNADETE-C.GOMES 11.689 2.765 
ESTACAO STA.BERNADETE-PINHEIRI 12.075 2.877 
ESTACAO XAXIM-C.GOMES 12.147 3.013 
ESTACAO XAXIM-PINHEIRINHO 11.753 2.895 
ESTACAO SAO PEDRO-C.GOMES 11.717 2.942 
ESTACAO SAO PEDRO-PINHEIRINHO 11.214 2.684 
TOTAL PASSAGEIROS DIA  
 

33.849 
16/ago 

34.609 
17/ago 

Fonte: URBS   * Hora de Maior Movimento 
 
A demanda da HMM (Hora de Maior Movimento) e por dia nos tubos da Linha Verde (por 
estação tubo) é mostrada em Tabela 7.3.9.2-2. O total de embarques em todas as estações é 
de 6436, ou seja, cerca de 650 na HMM. 
 

Tabela 7.3.9.2 – 2 
Demanda nas Estações Tubo da Linha Verde 

Data  Período: 01/08/2011 a 31/08/11 

ESTAÇÃO 
NUMERO 
CATRACA 

CATRACA 
INICIAL 

CATRACA 
FINAL 

TOTAL 
PASSAGEIROS 

PASS/DIA 
UTIL 

ESTACAO MAL.FLORIANO-
C.GOMES 9.064 78.620 1.652 23.032 921 

ESTACAO MAL.FLORIANO-
PINHEIRIN 9.065 34.195 62.700 28.505 1.140 

ESTACAO FANNY-C.GOMES 9.062 29.595 48.468 18.873 755 

ESTACAO FANNY-PINHEIRINHO 9.063 46.192 66.157 19.965 799 
ESTACAO STA.BERNADETE-
C.GOMES 

9.060 98.224 11.387 13.163 527 

ESTACAO STA.BERNADETE-
PINHEIRI 9.061 24.824 46.994 22.170 887 

ESTACAO XAXIM-C.GOMES 9.058 73.232 87.383 14.151 566 

ESTACAO XAXIM-PINHEIRINHO 9.059 8.217 29.267 21.050 842 
ESTACAO SAO PEDRO-
C.GOMES 9.056 95.435 15.863 20.428 817 

ESTACAO SAO PEDRO-
PINHEIRINHO 9.057 22.404 40.519 18.115 725 

TOTAL         6.436 

Fonte: URBS 
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Cada Estação Tubo é servida por linha alimentadora e pesquisas da URBS revelam que o 
volume de passageiros embarcando ou desembarcando nas estações é relativamente baixo. 
Não há dados sobre a continuidade destas viagens, ou seja, se o passageiro procurou integrar 
com a Linha Verde, mas o impacto dos volumes atuais é muito pequeno - um total de 1955 
embarques e desembarques por dia ou 200 a 300 passageiros por hora no trecho em operação. 
 

Tabela 7.3.9.2-3 
Embarque e Desembarque Linhas Alimentadoras nas Estações Tubo 

DATA 29/jun 8/nov 1/jun 22/set 

ESTAÇÃO LINHA 625 LINHA 621 LINHA 616 LINHA 629 

 DES. EMBARQ DES. EMBARQ DES. EMBARQ DES. EMBARQ 

ESTACAO FANNY-C.GOMES     202 109         
ESTACAO FANNY-
PINHEIRINHO     74 128         
ESTACAO STA.BERNADETE-
C.GOMES         405 86     
ESTACAO STA.BERNADETE-
PINHEIRI         113 355     

ESTACAO XAXIM-C.GOMES             SEM REGISTRO 
ESTACAO XAXIM-
PINHEIRINHO             SEM REGISTRO 
ESTACAO SAO PEDRO-
C.GOMES 357 28             
ESTACAO SAO PEDRO-
PINHEIRINHO 51 47             
TOTAL PASS. DIA 
EMBARQUE 753               
TOTAL PASS. DIA  
DESEMBARQUE 1202               

Fonte: URBS 

 
Em resumo, a demanda atual da Linha Verde é muito aquém da capacidade de uma linha de 
BRT com ultrapassagem e a demanda de passageiros ao longo do eixo - trecho Sul - é reduzida 
tanto em termos de acessos às estações quanto em termos de demanda alimentada. 
 
 
7.3.9.3 Acidentes de Trânsito 
 
As intervenções urbanas da Linha Verde já tiveram um impacto importante na humanização do 
trânsito e a situação atual é distante das condições antigas de travessia urbana de rodovia. Os 
dados a seguir mostram o número de vítimas por tipo de acidente na atual Linha Verde no ano 
de 2011, durante os meses de janeiro a novembro (inclusive), conforme a coleta de dados do 
serviço de atendimento (Corpo de Bombeiros/PR) e por grau de severidade. 
 

Tabela 7.3.9.3-1 
 Vítimas de Acidentes de Trânsito na Atual Linha Verde 2011 

Acidentes em meio de transporte 

Tipo de Ocorrência 
Estado das Vítimas Total de 

Vítimas 

Sexo da 
Vítimas 

Recusa Ilesa Cód 1 Cód 2 Cód 3 Óbitos Masc Fem 

Acidente em meio de transporte - 
Atropelamento 0 0 1 12 1 2 16 9 7 

Acidente em meio de transporte - 
Capotamento 0 0 1 6 0 0 7 7 0 

Acidente em meio de transporte - 
Choque (colisão contra anteparo) 0 0 2 5 1 0 8 5 3 
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Acidentes em meio de transporte 

Tipo de Ocorrência 
Estado das Vítimas Total de 

Vítimas 

Sexo da 
Vítimas 

Recusa Ilesa Cód 1 Cód 2 Cód 3 Óbitos Masc Fem 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Auto x Auto 0 0 5 5 1 0 11 6 5 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Auto x Moto 0 0 10 44 0 0 54 46 8 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Caminhão x Auto 0 0 3 3 0 0 6 2 4 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Caminhão x Moto 0 0 1 6 0 0 7 6 1 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Moto x Moto 0 0 0 2 0 0 2 2 0 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Onibus x Auto 

0 0 0 2 0 0 2 1 1 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Onibus x Bicicleta 0 0 1 2 0 0 3 1 2 

Acidente em meio de transporte - 
Colisão Onibus x Moto 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Acidente em meio de transporte - 
Colisões diversas 

0 0 1 1 0 0 2 1 1 

Acidente em meio de transporte - 
Engavetamento 0 0 0 1 1 0 2 1 1 

Acidente em meio de transporte - 
Queda de bicicleta 0 0 2 1 0 0 3 3 0 

Acidente em meio de transporte - 
Queda de moto 0 0 5 19 2 0 26 18 8 

Acidente em meio de transporte - 
Queda de veículo 0 0 0 2 0 0 2 1 1 

TOTAL Acidentes em meio de 
transporte 

0 0 32 112 6 2 152 110 42 

Fonte: http://www.bombeiroscascavel.com.br/registroccb/imprensa.php 
 
 
Estudo de dados de acidentes de trânsito do ano 2004 (Perfil Epidemiológico das Vítimas de 
Acidentes de Trânsito em Curitiba, Krempel, M.C. PUC/PR) mostrou que a antiga BR116 (agora 
denominado a BR 476 /Linha Verde) era a via responsável pelo maior número de óbitos em 
acidentes de trânsito no município de Curitiba (7% do total). Na década de 80, quase metade 
dos atropelamentos fatais no município aconteceu na travessia urbana da BR 116.  
 
O fato mais importante é a redução de óbitos por atropelamento para apenas 2 em 2011. O fato 
mais preocupante é o alto número de vítimas de acidentes com moto: de 152 vítimas, sendo 90 
eram condutores ou passageiros de motos. 
 
O maior número de vítimas foi causado por colisões entre carros e motos e uma investigação 
mais profunda nestas colisões revelou que há dois pontos críticos: os binários de Xaxim e 
Fanny. 
 
 

Tabela 7.3.9.3-2 
Vítimas de Acidentes de Trânsito na Atual Linha Verde 2011 

Bairro Logradouro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
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Bairro Logradouro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Atuba Linha Verde 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 00 00 1 

Capão 
Raso 

Linha Verde 1 00 00 1 00 00 00 00 00 00 2 00 4 

Fanny Linha Verde 2 00 1 1 00 3 1 1 2 1 1 00 13 

Guabirotub
a 

Linha Verde 00 00 1 2 00 1 00 00 00 00 00 00 4 

Hauer Linha Verde 00 00 00 00 1 00 00 1 00 00 1 00 3 

Jardim 
Botânico Linha Verde 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 1 

Jardim das 
Américas Linha Verde 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 1 

Novo 
Mundo Linha Verde 00 00 00 1 00 00 00 00 00 00 00 00 1 

Parolin Linha Verde 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 1 

Pinheirinho Linha Verde 00 00 1 00 1 00 00 1 00 00 2 00 5 

Prado 
Velho 

Linha Verde 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 00 1 

Xaxim Linha Verde 1 1 3 2 00 2 1 1 2 2 00 00 15 

  Fonte: http://www.bombeiroscascavel.com.br/ 
 
7.3.9.4 Previsão de Viagens de Carro (motorizadas) nas Horas de Pico 
 
Dados da frota da Região Metropolitana de Curitiba para 2010 mostram que a Capital responde 
por quase 75% do total de veículos. Conforme Figura 7.3.9.4-1 a seguir, os outros municípios 
afetados pela Linha Verde, como Colombo e Fazenda Rio Grande são bem menos 
representativos.  

2010

Curitiba

SJ dos Pinhais

Colombo

Pinhais

Araucaria

Campo Largo

Alte Tamandaré

Fazendo RG

 
Fonte: DETRAN PR 

Figura 7.3.9.4-1 - Composição da Frota de Veículos da RMC em Final de 2010 
 
Esta frota está em fase de rápida expansão e crescendo a taxas de 7% por ano. Mesmo 
prevendo uma redução gradual desta taxa de 6% em 2012 para 3% no final da década de 2020, 
o tamanho da frota poderia crescer até atingir quatro milhões de veículos em 2030. Antes da 
Copa de 2014, certamente deverá existir dois milhões de veículos em circulação na Grande 
Curitiba.  
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Figura 7.3.9.4-2 - Crescimento da Frota de Veículos na RMC 2006-2030 
 
Um dos problemas mais graves desta frota - tanto do ponto de vista ambiental quanto de 
segurança - é a idade (e as condições) dos veículos em circulação. A composição por idade em 
2009 é mostrada na Figura 7.3.9.4-3, a seguir. 
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Fonte: DETRAN PR 

Figura 7.3.9.4-3- Composição da Frota da RMC por Idade (2009) 
 

Cerca de 40% tem mais que 10 anos e 15% mais que 20 anos. Um controle mais apurado da 
qualidade ambiental da frota resultaria em redução significativa nas taxas de crescimento da 
frota.  
 
Uma simulação deste efeito, supondo a eliminação de 15% da frota anualmente devido à idade 
e problemas ambientais ou de segurança, mostra que - mesmo assim - a frota continua a 
crescer até atingir cerca de 3 milhões de veículos no ano 2026 - o horizonte de 15 anos - e 3,5 
milhões até 2030. Para o horizonte de 30 anos este valor tende a ultrapassar 4 milhões.  
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Figura 7.3.9.4-4- Crescimento da Frota na RMC 2006-2030 - Menos 15% por Questões 
Ambientais 

 
⇒ Estimativa do Número de Atual de Viagens 

 
No trecho Sul, o Programa Transyt indica a porcentagem de veículos que “param” na rede e o 
número total de paradas em veículos/h. No caso da simulação com ciclo de 120segundos o 
valor de paradas/”stops” é 41.747, sendo que 74% dos veículos efetivamente pararam. Portanto 
o total número de veículos/h, incluindo os que atravessaram livremente o sinal verde, é 56.415 
ucps. (incluindo viagens feitas por motocicletas que foram transformadas em valores de ucps - 
unidade de carro de passeio).  
 
Muitos veículos,no entanto, utilizam mais que um cruzamento e é necessário aplicar um fator de 
correção a este número para simular este efeito. Utilizando os dados das contagens de tráfego, 
verifica-se que há 11.200 veículos/h que utilizam as vias transversais (não incluindo os viadutos 
das Av. Brasília e Av. Mal. Floriano) e que a média de giros na Linha Verde é de 15% em cada 
cruzamento. Portanto, para os nove cruzamentos um fator de “renovação” de 235% deve ser 
aplicado no fluxo médio da Linha Verde em cada direção - 3.000 veículos.  A soma das 
contagens indica assim um total de 25.300 viagens de veículos/h na hora de pico - ou seja, os 
veículos que utilizam a Linha Verde atual passam em media por dois cruzamentos.  
 
O Setor Sul (Bairros: Fanny, Capão Raso, Pinheirinho, Xaxim, Boqueirão, Novo Mundo, 
Tatuquara e Cidade Industrial), considerando os movimentos não computados no viaduto da Av. 
Brasília e excluindo o movimento da Av. Anne Frank, portanto, tem uma geração de viagens de 
carro (motorizadas) da ordem de 26.000 nas horas de pico. 
 
O Setor Centro (Bairros: Tarumã, Cajuru, Capão da Imbuia, Cristo Rei, Guabirotuba, Jardim 
Botânico, Jardim das Américas, Hauer, Prado Velho e Parolin) possui as travessias: viaduto Mal 
Floriano, Binário Salgado Filho, viaduto Av. das Torres, Retorno UFPR, viaduto BR277, viaduto 
Cajurá, trincheira/binário Chichon, viaduto Tarumã.  Como o trecho está em obras, não foi 
possível realizar contagens de tráfego, porém uma estimativa dos fluxos transversais baseado 
na sua capacidade das faixas disponíveis do sistema viário indica um total de 23.500 carros/h 
nas travessias nas horas de pico, ou seja, com os fluxos da Linha Verde, em torno de 37.000 
viagens/h de pico. 
 
O Setor Norte (Bairros: Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social e Tingui) possui apenas as 
travessias de Gustavo Rattman (em obras), o viaduto da Alberico Flores Bueno e o Trevo de 
Atuba. Este último é um dos maiores “nós” atuais do trânsito e hoje favorece os antigos 
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movimentos da antiga BR 116. O número atual de viagens é estimado (de acordo com o número 
de faixas de trânsito disponível) em 18.000 viagens motorizadas/h. 
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7.3.10 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

 
 A Operação Urbana Consorciada Linha Verde, propõe a mudança de perfil e orientação da 
ocupação ao longo do entorno do eixo viário Linha Verde, fato este que acarretará em 
alterações na ocupação do entorno e interferência na paisagem local. Conforme dito 
anteriormente, destaca-se que se dispondo no sentido norte-sul, o empreendimento encontra-se 
entre as UTM’s (22J) 0680493 – 7190784 e 0670476 – 7173745 e representa uma área com 
4.475 milhões de metros quadrados destinados para construções de residências, comércio e 
serviços. Seu espaço de abrangência deve atingir uma faixa composta por 23 bairros: Atuba, 
Tingui, Bairro Alto, Bacacheri, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, Cristo Rei, Jardim 
Botânico, Cajuru, Jardim das Américas, Prado Velho, Guabirotuba, Parolin, Hauer, Fanny, Novo 
Mundo, Boqueirão, Xaxim, Capão Raso, Pinheirinho, Tatuquara e CIC e foi dividido em três 
setores correspondentes a: Norte, Central e Sul (Figura 7.3.10-1). 
 



                                                                                                              

Cap. IV - 242 
 

 
Figura 7.3.10 -1: Localização do eixo da Linha Verde (em vermelho), da Área 

Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento (em cinza). 
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Estudos executados pelo CEPA/UFPR na área diretamente afetada - ADA pela Linha Verde e de 
influência direta- AID, assim como diversos projetos de resgate como nos contornos norte e 
leste de Curitiba, evidenciaram a presença de vários sítios arqueológicos relacionados a 
períodos anteriores à ocupação européia e colonial, no Município de Curitiba. 

 
De acordo com as Normas e Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico do IPHAN, Capítulo 
VII, compreende-se como Área Diretamente Afetada - ADA, o espaço diretamente impactado 
pelas obras necessárias à implantação de qualquer empreendimento. É entendida como sua 
área de uso e ocupação. A Área de Influência Direta - AID, para fins arqueológicos, representa a 
área de captação de recursos junto aos assentamentos das populações pré-históricas 
compreendida em um raio de 10 km. O Município onde será implantado o empreendimento 
corresponde à Área de Influência Expandida - AIE e, a Bacia Hidrográfica ou os Compartimentos 
Ambientais, a Área de Influência Indireta – AII. (Fig. 7.3.10-2). Esses parâmetros, considerados 
os mínimos exigidos para análise do contexto em questão, no entanto, podem variar conforme a 
abordagem do pesquisador ou a natureza do empreendimento a ser implantado. No presente 
caso, foi considerado pela empreendedora, para todo o Meio Socioeconômico, além da Área 
Diretamente Afetada - ADA, o limite do Município de Curitiba como Área de Influência Indireta 
(AII) e, como Área de Influência Direta - AID, 100m além do perímetro diretamente impactado, 
uma vez que as obras de engenharia da Linha Verde já foram realizadas no trecho 
compreendido entre o bairro Pinheirinho e o Centro Politécnico, e foram monitoradas através da 
execução de um Projeto de Resgate Arqueológico. 
 
 

 
Figura 7.3.10 -2: Localização da área de influencia indireta (AII) do empreendimento, 
correspondente ao Município de Curitiba e, da bacia hidrográfica do Alto Rio Iguaçu. 

 
⇒ Referências Gerais 

 
A área em estudo encontra-se no alto curso do rio Iguaçu, no Município de Curitiba, localizado 
no Primeiro Planalto Paranaense e seu espaço de abrangência deve atingir uma faixa composta 
por 23 bairros: Atuba, Tingui, Bairro Alto, Bacacheri, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, 
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Cristo Rei, Jardim Botânico, Cajuru, Jardim das Américas, Prado Velho, Guabirotuba, Parolin, 
Hauer, Fanny, Novo Mundo, Boqueirão, Xaxim, Capão Raso, Pinheirinho, Tatuquara e CIC. 
  
Situando-se na bacia do rio Iguaçu, em sua margem direita, o trecho em pauta é cortado por 
diversos cursos d’água, seus afluentes. Entre eles destacam-se os rios Atuba, Bacacheri, Belém 
e a cabeceira do Ribeirão dos Padilhas. 

 
Em relação à arqueologia da área em que se insere o empreendimento, os estudos executados 
revelaram um expressivo volume de material recuperado. Evidenciaram que os sítios 
arqueológicos registrados, encontrados no flanco ou topo de elevações suaves, em terrenos 
planos e de várzeas, com dimensões e formas variáveis, demonstram padrões associados à 
exploração diferencial da paisagem e, definem uma ocupação densa que abrange ampla faixa 
temporal.  
 
O planalto curitibano foi ocupado inicialmente por grupos indígenas pré-ceramistas relacionados 
às tradições arqueológicas Humaitá e Umbu. Essas tradições estão relacionadas a levas 
migratórias que chegaram ao território paranaense por volta de 10 mil anos antes do presente, 
persistindo até o início da era Cristã. 
 
Posteriormente, em meados da era Cristã, foi ocupado por novos contingentes humanos 
representados por grupos ceramistas correspondentes às tradições arqueológicas: a 
Tupiguarani e a Itararé. A primeira está associada aos grupos indígenas da família linguística 
Tupi-Guarani e a segunda, aos Jê.  
 
No período histórico, com a ocupação do território paranaense pelos europeus, o contato 
crescente com os grupos indígenas, além da mestiçagem, introduziu novas tecnologias, 
alterando a produção ceramista local. Esses grupos, formados por pequenos grupos familiares 
caboclos, representam a tradição arqueológica Neobrasileira.  
 
Nessa tradição observa-se a persistência das formas e decorações cerâmicas tradicionais de 
elementos indígenas relativos à tradição Tupi Guarani, porém com alterações decorrentes da 
influência européia. Desse contato cada vez mais constante resultou a incorporação de 
elementos trazidos pelos europeus à cultura indígena, os quais passaram, gradativamente, a 
substituir artefatos confeccionados em pedra por instrumentos produzidos a partir da fundição do 
ferro e, sua indústria ceramista enfrentou mudanças influenciadas pelos utensílios europeus. 
 
A dinâmica que caracterizou a ocupação humana na região em pauta mostra diversas etapas a 
partir do indígena, seguindo-se a entrada do europeu que gerou choques culturais e conflitos, a 
entrada do negro com a utilização do trabalho escravo. 
 
Por meio dessas informações foram delineados os diversos cenários de ocupação regional, os 
quais, cronologicamente organizados, são informativos dessa dinâmica ocupacional de longa 
duração e formulam expectativas quanto aos possíveis tipos de sítios e de culturas que 
ocuparam a região a ser impactada. 
 
O trabalho de campo consistiu no reconhecimento inicial do patrimônio arqueológico e 
histórico/cultural da área a ser diretamente afetada pelo empreendimento - ADA e de seu 
entorno imediato, que sofrerá influência direta - AID. Foram realizados caminhamentos 
aleatórios com visualização de superfície, sendo focados os locais que apresentavam melhor 
visibilidade do solo, uma vez que a região, atualmente, encontra-se em processo gradativo de 
ocupação urbana provocada pela implantação da Linha Verde. Por tratar-se de um diagnóstico 
do potencial arqueológico não foram realizadas intervenções em subsuperfície nem coleta de 
material. Os pontos vistoriados foram georreferenciados e deverão ser sistematicamente 
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prospectados nas etapas subseqüentes do licenciamento ambiental. Esses locais estão 
descritos no item 7.3.10.9, referente ao trabalho de campo.  
 
Com base na pesquisa bibliográfica e no reconhecimento de campo foi estabelecido o 
prognóstico arqueológico e histórico/cultural da área, formulando-se expectativas quanto aos 
tipos de sítios e sistemas socioculturais do passado passíveis de serem encontrados por meio 
de prospecções arqueológicas de caráter sistemático que deverão ser realizadas em uma 
próxima fase do trabalho. 
 
7.3.10.2)  Legislação  

 
Considerando-se que a implantação Operação Urbana Consorciada Linha Verde implicará na 
perturbação do solo em superfície e subsuperfície, de acordo com a legislação vigente no país e 
as diretrizes e normas operacionais referentes à Arqueologia, após esse estudo inicial, outros, 
mais detalhados, deverão ser realizados nos espaços impactados. Deles deverão resultar 
medidas que venham a mitigar os impactos negativos que possam ocorrer sobre o patrimônio 
arqueológico e histórico/cultural nele encerrado, contemplando Programas de Prospecção e 
Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial, atendendo à seguinte legislação: 

 
• Lei Estadual N. 1.211 de 16 de setembro de 1953, que dispõe sobre o patrimônio 

histórico, artístico e natural do Estado do Paraná; 
• Lei 3.924, de 26/07/1961 que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da 

totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime contra o 
patrimônio nacional, e; 

• A Constituição Federal de 1988 (artigo 225, parágrafo IV), que considera os sítios 
arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção, de 
acordo com o artigo 216; 

 
Devem ainda ser citadas as diretrizes normativas e operacionais fornecidas pelos seguintes 
instrumentos: 
 
•  Resolução CONAMA 01/86, especificamente o artigo 6, inciso I, alínea c, onde são 

destacados os sítios e monumentos arqueológicos como elementos a serem considerados 
nas diferentes fases de planejamento e implantação de um empreendimento (LP, LI e LO); 

•  A Resolução CONAMA 07/97 que detalha as atividades e produtos esperados para casa 
fase; 

•  Portaria SPHAN N. 007 de 01 de dezembro de 1988 que normatiza e legaliza as ações de 
intervenção e resgate junto ao patrimônio arqueológico nacional, definindo a documentação 
necessária para pedidos de autorização federal de pesquisa; 

•  Portaria N. 230, de 17 de dezembro de 2002 que normatiza a pesquisa arqueológica no 
âmbito de estudos de impacto e de licenciamento ambiental, e; 

• Resolução SMA-34, de 27 de agosto de 2003, que dispõe sobre as medidas necessárias à 
proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto 
ambiental, sujeitos à apresentação de EIA/RIMA, e dá providências correlatas. 

 
7.3.10.3)   Procedimentos Metodológicos 

 
Para elaboração do diagnóstico inicial do potencial arqueológico e histórico/cultural existente no 
espaço a ser impactado pela implantação da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi 
executado um levantamento bibliográfico e documental da área, seguindo-se o levantamento de 
campo, sendo os procedimentos descritos a seguir: 
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a) Levantamento Bibliográfico 
 

Levantamento bibliográfico objetivando estabelecer o nível do conhecimento sobre o patrimônio 
arqueológico e histórico na região do Município de Curitiba, onde se insere a área a ser 
impactada pela implantação Operação Urbana Consorciada Linha Verde, visando caracterizar a 
sua pré-história e história. Foram consultadas, também, sínteses gerais sobre a arqueologia e 
história do Brasil e do Paraná, as quais forneceram referências bibliográficas iniciais sobre a 
área em estudo e a macro região de entorno. 

 
 b) Levantamento de Fontes Documentais 

 
Levantamento realizado com base no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
(http://sistemas.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa) sobre os sítios registrados no Município de 
Curitiba. Consideraram-se, ainda, os sítios cadastrados nos Municípios circunvizinhos.  

 
c) Levantamento de Campo 

 
O levantamento de campo da área do estudo teve por objetivo o seu reconhecimento, no intuito 
de se estabelecer o seu potencial arqueológico e histórico e, envolveu o seguinte conjunto de 
atividades: 
 
• verificação das áreas diretamente afetadas - ADA e de influência direta - AID do 
empreendimento, relacionando-as à presença de possíveis vestígios arqueológicos; 
 
• caminhamento aleatório e visualização superficial em compartimentos ambientais com maiores 
probabilidades de ocorrência de material arqueológico (ADA e AID); 
 
• registro fotográfico com câmera digital dos pontos de amostragens significativos (ADA e AID); 
 
• georeferenciamento através de GPS - UTM (Datum SAD 69) dos pontos de amostragens 
significativos (ADA, AID); 
 
• avaliação da potencialidade das áreas para estabelecimento de populações.  
 
Foram efetuados, também, levantamentos de dados secundários relacionados à ocupação 
histórica da região e proximidades e, dos resultados de pesquisas arqueológicas executadas na 
área de abrangência e seu entorno. Esses dados, associados àqueles obtidos nas abordagens 
de campo fornecerão um panorama de sua potencialidade e as dinâmicas que caracterizaram a 
ocupação humana na região em pauta. 
 
O conjunto de informações desses levantamentos permitiu construir três amplos cenários de 
ocupação para a região em estudo, contemplando:  
 

1) o início da ocupação humana por grupos caçadores-coletores;  
2) a subseqüente ocupação por  grupos ceramistas-agricultores e  
3) o período histórico, o qual tem como marcador inicial o descobrimento e a 

colonização européia da região, seguindo até os primórdios do século XX.  
 

Ressalta-se que esta atividade de campo teve por objetivo principal o reconhecimento do 
potencial arqueológico da área em questão. A atividade de campo não envolveu nenhum tipo de 
intervenção subsuperficial, nem coleta de material em superfície. Assim, destaca-se desde já a 
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necessidade de realizar prospecções arqueológicas sistemáticas, envolvendo perfurações do 
solo, nas áreas impactadas pelo empreendimento. 

 
7.3.10.4)   Localização e Características da Área de Pesquisa 

 
Situado no Primeiro Planalto paranaense, na bacia do alto rio Iguaçu, em sua margem direita, 
em altitudes que variam entre 870 m e 940 m sobre o nível médio do mar, geograficamente o 
Município de Curitiba apresenta cinco domínios morfológicos principais correspondentes aos 
sistemas de planícies ou terrenos aluvionares; de colinas de topos alongados; de colinas de topo 
plano; de montanha, com as encostas da Serra do Mar e, sistema de morros, representado 
pelos terrenos metasedimentares localizados ao norte de Curitiba.  
 
No espaço em estudo, no entanto, encontram-se apenas três sistemas: os aluvionares 
representados pelas planícies de várzeas ou de inundação; os de colinas com topos alongados 
orientados nas direções N-S e NE-SW, com entalhamento relativo e dissecação lenta devido à 
rede de drenagem de densidade média e, sistema de colinas com topos planos correspondentes 
a formas arredondadas, vertentes suaves, com entalhamento e dissecação pouco profunda, mas 
com densa rede fluvial. 
 
A região é cortada por diversos cursos fluviais, formadores das cabeceiras do rio Iguaçu, 
destacando-se entre eles os rios Atuba com bacia com 127,43 km², rio Bacacheri com uma 
bacia com 30 km², rio Belém com aproximadamente 101,4 km² e a cabeceira do Ribeirão dos 
Padilhas, com cerca de 35,6 km2. Sua rede de drenagem, porém, mostra-se descaracterizada 
em consequência da ocupação urbana. 
 
7.3.10.5)    Conceituação 

 
Definido pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (Pronapa, 1976) como locais 
onde se encontram vestígios de culturas passadas, os sítios arqueológicos representam o 
refugo da ocupação humana preexistente, que resistiu à ação do tempo e às deteriorações 
provocadas por atividades biológicas e antrópicas. De acordo com o ICOMOS (1990, p. 127), o 
patrimônio arqueológico compreende  
 

[....] todos os vestígios da existência humana e consiste em locais relacionados 
a todas as manifestações de atividade humana, estruturas abandonadas e 
vestígios de todos os tipos (incluindo sítios subterrâneos e subaquáticos), junto 
com todo o material cultural associado com eles.  

 
A pesquisa arqueológica contempla o conjunto desses vestígios materiais remanescentes 
(cultura material), bem como seu arranjo e articulação. Estes vestígios representam 
documentos, vetores de informação que conduzem inicialmente às atividades cotidianas, mas 
que só podem ser entendidos na totalidade do(s) sistema(s) sociocultural (ais) a que se 
relacionam.  
 
TRIGGER (1989) considera a arqueologia como a ciência social voltada ao estudo de 
sociedades humanas independentemente de sua cronologia. Os vestígios deixados pelas 
sociedades pretéritas fazem parte do patrimônio arqueológico, estando nele incluídas todas as 
estruturas, artefatos móveis e vestígios de vida humana. 
 
Para HODDER (1988), a cultura material está imbuída de significados que lhe foram atribuídos 
pelas sociedades passadas e está sujeita a processos de resignação pela nossa sociedade. 
Dessa forma, os artefatos podem ser avaliados como componentes ativos das ações e relações 
sociais. 
 



                                                                                                              

Cap. IV - 248 
 

Pode-se inferir ainda, que as atividades humanas podem estar espalhadas pela paisagem e, que 
existem locais onde ocorre uma concentração dessas atividades, que podem ser relacionados 
ao trabalho, às práticas de rituais, à habitação e até ao lazer. Podem também representar o local 
físico ou conjunto de locais onde membros de uma comunidade viveram, garantiram sua 
subsistência e exerceram suas funções sociais em dado período de tempo. Destaca-se que 
qualquer definição de sítio arqueológico estará incompleta se não for observada a sua relação 
com o ambiente, no qual seus habitantes estavam inseridos (CHANG, 1968).   
 
Esses artefatos, estruturas ou sítios não fazem sentido se examinados isoladamente, só 
podendo ser compreendidos como partes interativas de um amplo sistema sociocultural, dentro 
de uma estrutura articulada e dinâmica. Assim, outros elementos de análise que devem ser 
considerados referem-se à disposição dos vestígios no interior dos sítios (análise intra-sítio) 
como na disposição dos sítios entre si (análise inter-sítio). A evidenciação de características de 
territorialidade e de organização, assim como da interação socioeconômica, permite o estudo de 
padrões de assentamento, cuja ideia básica é de que o comportamento humano se reflete 
através de padrões culturais. 
 
Assim, o material arqueológico, as estruturas que compõem um sítio e, a correlação dos sítios 
entre si devem ser analisados como um complexo sociocultural dinâmico, não devendo ser 
estudados isoladamente, uma vez que os padrões de assentamento refletem padrões culturais. 
Diferenciando-se nos padrões de ocupação e nos tipos de resíduos materiais deixados, os sítios 
arqueológicos podem revelar estratigrafias complexas relacionadas a vários períodos de tempo.  
 
O reconhecimento destes padrões, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos (tipos e 
recorrências), permite distinguir os diferentes sistemas de assentamento que se desenvolveram 
em uma mesma área. 

 
“Podem, também, representar sítios de caçadores-coletores, de horticultores 
ceramistas, de ocupações históricas relacionadas aos colonizadores europeus, 
aos caboclos, aos africanos e seus descendentes e aos imigrantes, participantes 
de contextos socioeconômicos distintos e com variadas formas de adaptação e 
transformação do meio circundante.” (CHMYZ & BROCHIER (2004, p. 53). 

 
Dessa forma, após a verificação da disposição das evidências no interior dos sítios, e da 
disposição dos sítios entre si, é possível estudar não somente as características de 
territorialidade, como de organização e interações socioeconômicas.   
 
O território brasileiro foi ocupado, inicialmente, por grupos indígenas nômades e seminômades, 
basicamente caçadores-coletores e, às vezes, detentores de conhecimentos básicos de 
horticultura. Os locais onde esses grupos construíam suas aldeias eram temporários e, os 
vestígios de sua ocupação ou passagem, estão representados por restos de habitações, 
artefatos, sepultamentos humanos, alimentação, dentre outros. Em alguns sítios arqueológicos 
podem ser localizados também representações simbólicas destas populações, como pinturas e 
gravuras rupestres. Alguns sítios são encontrados em proteções naturais contra o intemperismo 
e são denominados sítios sob abrigos; outros são encontrados a céu aberto e instalados em 
zonas altas, nas encostas de morros ou, formando acampamentos em regiões baixas, nas 
proximidades de cursos fluviais. 
 
As características dos sítios arqueológicos pré-históricos podem, também, ser determinadas de 
acordo com as especificações relacionadas ao uso do local pelo grupo. Como classificação 
funcional, no Brasil correspondem a sítios de habitação estáveis ou ocasionais (acampamentos), 
vinculados a períodos sazonais de caça, pesca, coleta ou agricultura; sítios-oficina, 
correspondentes a locais onde são encontradas somente evidências de fabricação de artefatos 
e  sítios-cerimoniais, locais onde são encontradas evidências de práticas religiosas ou sociais, 
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não relacionadas a atividades econômicas e de sobrevivência, como cemitérios e de arte 
rupestre (PROUS, 1992, p. 31-32.) 
 
De acordo com o estágio de desenvolvimento tecnológico dos grupos, os sítios arqueológicos 
são classificados, também, como sítios cerâmicos e sítios pré-cerâmicos ou não cerâmicos. Esta 
divisão não implica, entretanto, em significação cronológica, pois grupos ceramistas e pré-
ceramistas poderiam ter vivido contemporaneamente.     
                                                             
Os sítios pertencentes a grupos ceramistas geralmente são de maiores dimensões, inferindo 
maior densidade populacional e permanência mais prolongada no local. Essa situação era 
favorecida pela produção de alimentos. A horticultura, mesmo quando incipiente, permitia a sua 
fixação por maior espaço de tempo e, a utilização dos recursos naturais aliados à produção 
agrícola possibilitava o crescimento populacional. Já os grupos pré-ceramistas apresentavam 
maior mobilidade. Desta forma, os depósitos arqueológicos a eles relacionados ocupam áreas 
menores e a camada arqueológica é mais delgada.      
          
Para fins de classificação cultural, os sítios arqueológicos são filiados a tradições, as quais 
consistem em complexos tecnológicos-estilísticos com persistência temporal e geralmente com 
ampla dispersão espacial. Um conceito classificatório, geralmente subordinado ao de tradição, é 
o de fase, definido como qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, etc., 
relacionado no tempo e no espaço, em um ou mais sítios (PRONAPA, 1976). No geral, as fases 
consistem em variações de uma tradição que são regionalmente circunscritas no tempo e no 
espaço. A identificação e classificação dos objetos encontrados nas antigas habitações ou 
aldeias, pelas características que apresentam, levam à definição de um grupo humano que é, 
então, relacionado a uma fase arqueológica, a qual, por sua vez, é vinculada a uma tradição 
cultural. As fases arqueológicas, dentro de uma tradição, têm conotação cronológica. 
Representam grupos humanos que possuem o mesmo padrão cultural, mas, com periodicidades 
diferentes que são refletidas na sua tecnologia ou no seu padrão de assentamento.   
   
Temporalmente, os sítios arqueológicos podem abranger um período pré-histórico, ou seja, 
anterior à ocupação europeia e, um período histórico, relacionado aos contatos entre índios, 
portugueses e espanhóis a partir do século XVI e, a empreendimentos vinculados ao processo 
de colonização europeia, entre os séculos XVII e XX.  
 
No Estado do Paraná, referentes a ocupações pré-coloniais representativas de populações 
caçadoras-coletoras, foram estabelecidas três tradições denominadas Bituruna, Umbu e 
Humaitá; uma tradição relacionada aos grupos coletores-pescadores litorâneos, denominada 
sambaquieira; e três tradições relacionadas a grupos agricultores e ceramistas, denominadas 
Itararé, Casa de Pedra e Tupiguarani. As pinturas e gravuras rupestres também são 
classificadas em tradições, ocorrendo no Paraná manifestações das tradições Planalto e 
Geométrica. Relacionada aos assentamentos iniciais de contato entre os indígenas, europeus e 
africanos, prosseguindo até o início do século XX está a tradição Neobrasileira. 
 
7.3.10.6 Ocupação Humana no Primeiro Planalto Paranaense 

 
Fontes documentais correspondentes a relatos de expedições exploradoras e colonizadoras que 
percorreram a região do Primeiro Planalto Paranaense, assim como pesquisas arqueológicas 
efetuadas referendam a intensa ocupação humana dessa região.  
 
Pesquisas arqueológicas desenvolvidas em áreas do Município de Curitiba e seu entorno 
apontam, igualmente, a ocupação pretérita da área por diversos grupos, em momentos distintos, 
separados temporalmente. Abordagens foram executadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas 
Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná (CEPA/UFPR), através do Programa 



                                                                                                              

Cap. IV - 250 
 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), a partir de meados do século XX, na década 
de 1960. Enfocaram áreas situadas no alto rio Iguaçu, sendo localizados, na ocasião, 45 vários 
sítios arqueológicos nos Municípios de Balsa Nova, Porto Amazonas, Palmeira e Lapa, assim 
como nos arredores de Curitiba. Entre os sítios, 29 foram vinculados à tradição Tupiguarani, 8 à 
Tradição Itararé e 6 à tradição Neobrasileira. Dois correspondiam a sítios líticos e foram 
relacionados a tradição pré-ceramista. 
 
Novas abordagens foram realizadas na década de 1980, ainda pelo CEPA/UFPR, na área 
impactada pela implantação da Barragem do rio Passaúna, compreendendo os Municípios de 
Araucária e Campo Largo. Do Projeto de Resgate resultou a localização de 15 sítios 
arqueológicos, sendo quatro pré-cerâmicos da tradição Umbu e 11 cerâmicos, vinculados às 
tradições Itararé (2), Tupiguarani (4) Neobrasileira (5).  
 
A execução de Programas de Salvamento e de  Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), em 
áreas impactadas por obras de engenharia, na última década do século XX e no início do século 
XXI resultaram na localização e cadastramento de novos sítios arqueológicos. No Projeto de 
Resgate relativo às obras rodoviárias do Contorno Leste, em 1996 foram cadastrados seis sítios; 
nas do Contorno Norte em 2000/2001, 41 ocorrências; na área da construção da Barragem do 
Iraí em 1999, 4 sítios; na área de Implantação do Condômino Alphaville Graciosa em 1999, 
quatro sítios; na área da Barragem Piraquara II, em 2000, 3 sítios; nas áreas destinadas à 
instalação das fábricas das montadoras de automóveis Renault e Audi, em 1996-97, foram 
assinaladas 20 ocorrências; na área impactada pela implantação do Programa de Resgate 
Arqueológico do Gasoduto Brasil-Bolívia, em 2000, 59 sítios; na área do Poliduto Petrobrás 
Araucária-São Francisco do Sul, em 2001, 4 sítios; no espaço pesquisado por Laercio Loiola 
Brochier em 2000, situado na área do Reservatório da UHE Capivari-Cachoeira, 26 pontos com 
evidencias arqueológicas foram localizados. 
 
Especificamente no Município de Curitiba, os locais trabalhados revelaram a presença dos 
sítios: PR CT 01: Rio Bacacheri, em 1964; os sítios PR CT 37, 38 e 39, denominados Olaria 
Pellanda-1, 2 e 3, respectivamente, em 1975; os sítios PR CT 41: Sanga e PR CT 42: Pinheiro, 
resultantes das pesquisas de salvamento na área do reservatório do rio Passaúna em 1985; o 
sítio PR 73: Botiatuvinha e os sítios PR CT 74, 75, 76, 77, 81 e 82, nomeados como Moranga-1, 
2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, estudados entre 2000 e 2001 durante o salvamento executado 
na área do Contorno Rodoviário Norte (Chmyz, 1969, p. 103; 1995, p. 5; 2003, p. 59; Chmyz et 
alii, 1986, p. 35).  
 
Mais recentemente, o acompanhamento arqueológico efetuado ao longo da Linha Verde, 
executado por pesquisadores vinculados ao CEPA/UFPR, possibilitou a identificação, desde a 
sua intersecção com a Avenida Marechal Floriano até a margem esquerda do rio Iguaçu, dos 
sítios PR CT 99, 100, 101 e 111, denominados como Arroio da Prensa-1, 2, 3 e 4, 
respectivamente, PR CT 102: Rio do Moinho, PR CT 103: Córrego Passo do Melo, PR CT 104: 
Floresta de Imbuias, PR CT 105 e 106, Duas Lagoas-1 e 2, respectivamente, PR CT 107 e 108, 
Canal do Iguaçu-1 e 2, respectivamente, PR CT 109: Cemitério de Índios, PR CT 110: Mata do 
Santana e PR CT 112: Córrego Aterradinho (Chmyz – Coord., 2009).  
 
No Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN – CNSA/SGPA, no endereço eletrônico 
http://sistemas.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa,  consta o registro de 20 sítios arqueológicos 
situados no Município de Curitiba, conforme Tabela 7.3.10.6-1. 

 
Tabela 7.3.10.6-1 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (CNSA/SGPA) com os sítios 
arqueológicos registrados no Estado do Paraná, no Município de Curitiba. 
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N° CNSA / 
SGPA / 
IPHAN 

Outras  
siglas 

Nome dos sítios 
arqueológicos 

Município Rios Sítio 

PR00102 PR-CT-001 Bairro Alto Curitiba Atuba 
Cerâmico 
Neobrasileiro  
 

PR00728 PR-CT-037 Olaria Pellanda 1 Curitiba Iguaçu Lítico 

PR00729 PR-CT-038 Olaria Pellanda 2 Curitiba Iguaçu Cerâmico 
Itararé 

PR00730 PR-CT-041 Sanga Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR00731 PR-CT-042 Pinheiro Curitiba córrego Cerâmico 
Tupiguarani 

PR00759 PR-CT-039 Olaria Pellanda 3 Curitiba Iguaçu 
Cerâmico 
Neobrasileiro  
 

PR01071 PR CT 99 Arroio da Prensa-1 Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01072 PR CT 100 Arroio da Prensa-2 Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01073 PR CT 101 Arroio da Prensa-3 Curitiba córrego Cerâmico 
Itararé 

PR01074 PR CT 102 Rio do Moinho Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01075 PR CT 103 Córrego Passo do Melo Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01076 PR CT 104 Florestas das Imbuias Curitiba córrego Lítico Umbu 

PR01077 PR CT 105 Duas Lagoas-1 Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01078 PR CT 106 Duas Lagoas-2 Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01079 PR CT 107 Canal do Iguaçu-1 Curitiba nascente Cerâmico 
Itararé 

PR01080 PR CT 108 Canal do Iguaçu-2 Curitiba córrego Cerâmico 
Itararé 

PR01082 PR CT 110 Mata do Santana Curitiba córrego Cerâmico 
Neobrasileiro 

PR01083 PR CT 111 Arroio da Prensa-4 Curitiba córrego Cerâmico 
Itararé 

PR01084 PR CT 112 Córrego Aterradinho Curitiba córrego Lítico Umbu 

PR01085 PR CT 109 Cemiterio de Indios de 
Curitiba Curitiba córrego Histórico 

recente 
Fonte: IPHAN. Extraído e adaptado do endereço eletrônico http://sistemas.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_resultado.php.   
 
Com base nas informações documentais e nas pesquisas arqueológicas executadas e, 
objetivando-se caracterizar o processo de ocupação humana na região em que deverá ser 
implantada a Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foram delineados três momentos 
distintos.  
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Os dois primeiros correspondem às frentes de ocupação humana que ocorreram no período pré-
histórico, inicialmente representadas por grupos nômades com economia pautada na caça e 
coleta de alimentos relacionados à Tradição Arqueológica Umbu, com sítios datados em até 
10000 anos AP., os quais foram os senhores da região até a chegada de grupos agricultores-
ceramistas do Brasil Central em meados de 4000 AP relacionados à Tradição Arqueológica 
Itararé e, da Amazônia, representados pela Tradição Arqueológica Tupiguarani, por volta de 
2000 AP.  
 
O terceiro momento está representado pelo período histórico, o qual abrange, desde o início da 
exploração e colonização do território paranaense com a entrada dos europeus no século XVI, 
quando ocorreram os primeiros contatos entre a população indígena, principalmente com os da 
família linguística Tupi-Guarani, e os europeus e, mais tarde também com os africanos, dando 
origem à Tradição Arqueológica Neobrasileira, até o processo da ocupação dessa região no 
século XX. 
 
7.3.10.7 Periodização Arqueológica 

 

⇒ Caçadores-coletores  
 

Arqueologicamente, os grupos formados por caçadores-coletores pré-ceramistas representam 
as ocupações mais antigas no território paranaense. Esses grupos estão relacionados às 
tradições Bituruna, Umbu e Humaitá e, datações por Carbono-14 os remetem há cerca de 12000 
anos antes do presente.  
 
Nômades, com economia de subsistência baseada na caça e coleta, seus grupos eram 
constituídos por pequeno número de pessoas que se deslocavam permanentemente. Apesar de 
permanecer pouco tempo nos locais onde estabeleciam seus acampamentos e mesmo suas 
aldeias, de sua passagem pela região restam vestígios de sua indústria lítica e, de estruturas 
relacionadas ao uso do espaço habitacional, como áreas de combustão ou de concentração de 
material arqueológico. O material lítico, bastante desenvolvido, é constituído de objetos e 
ferramentas destinados à produção de utensílios, confecção de arcos e flechas, à caça e o 
descarne, à coleta de raízes, corte de madeiras, entre outras atividades (SCHMITZ, 1988). 
 
Os sítios arqueológicos vinculados a estas tradições comumente situam-se nas proximidades de 
cursos fluviais e em pontos elevados dos terrenos, de onde obtinham melhor visualização dos 
arredores. Quando são compostos por várias áreas com concentrações de material 
arqueológico, as quais indicam a formação de habitações, inferem a composição de aldeia. 
 
O aquecimento do clima e o aumento da umidade há cerca de 7000 anos A.P. (BEHLING, 2004) 
possibilitou a intensificação de assentamentos de caçadores-coletores em ambientes distintos 
na região planáltica do sul do Brasil. Para a Arqueologia, estão representados pelos grupos 
relacionados à Tradição Umbu que ocupou, preferencialmente, áreas de campos e cerrados e, 
aqueles vinculados à Tradição Humaitá, que ocuparam regiões florestadas. 
 
No Planalto Curitibano, especificamente, os sítios relacionados a caçadores-coletores pré-
ceramistas estão vinculados à Tradição Umbu. Ocupando áreas mais abertas, de campos e 
cerrados, sua população habitava em abrigos-sob-rocha, sempre que os mesmos estivessem 
naturalmente disponíveis, como em áreas a céu aberto. Os grupos a ela relacionados 
apresentam, em sua indústria lítica, grande quantidade de pontas de projéteis pedunculadas, 
triangulares e foliáceas de dimensões variadas, elaboradas sobre lascas e lâminas de silexito, 
arenito silicificado e quartzo. As lascas apresentam retoques cuidadosos que podem ocupar 
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toda a superfície de uma ou de ambas as faces das peças. Também são frequentes os 
raspadores, furadores, talhadores e percutores (SCHMITZ, 1991) (Fig. 7.3.10.7-1).  
 
Na Região Metropolitana de Curitiba foram localizados sítios e indícios ligados à Tradição Umbu 
em trechos dos vales dos rios Pequeno, Piraquara, Florestal, Iraizinho, Passaúna e Iguaçu e, 
abordados em ritmo de salvamento pelo Projeto Arqueológico Passaúna, Projeto Arqueológico 
Contorno Leste de Curitiba e Projeto Arqueológico Renault.  
 
O pesquisador Igor Chmyz relaciona a essa tradição dois sítios localizados no litoral 
paranaense: o PR P 31: Ribeirão, no distrito de Alexandra, Município de Paranaguá e, o PR P 
41: Leonel, nas proximidades do Sambaqui de Matinhos, junto ao Morro Escalvado. Nos dois, o 
material coletado apresentou similaridade, correspondendo a pontas de flechas pedunculadas 
com aletas, pontas foliáceas, raspadores de vários tipos, facas, lâminas de machados, 
percutores, trituradores, talhadores e quebradores de coquinhos (CHMYZ, 1975, p. 88; 2003, p. 
43). 

 

 
Figura 7.3.10.7 -1. Pontas de projéteis (a-d) e raspadores (e-h) da Tradição Umbu, no 

Planalto Curitibano. Fonte CHMYZ et al 2009, p. 15). 

 
Pontas de projéteis com pedúnculo e aletas, semelhantes às obtidas nos dois sítios descritos, 
foram coletadas também por Loureiro Fernandes entre 1942 e 1947, nos extratos superiores do 
Sambaqui de Matinhos.  
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Especificamente para o Município de Curitiba, foi cadastrado em 1975 o sítio Olaria Pellanda 
(PR CT 37). Encontrava-se a cerca de 400 m da margem direita do rio Iguaçu, entre os bairros 
do Umbará e Ganchinho. 
 
São poucas, ainda, as datações radiométricas existentes para a sua periodização nesta região. 
Na Serra do Mar, nas nascentes do rio Pequeno, o pesquisador José Wilson Rauth registrou o 
sítio PR CT 035: Fazenda Céu Azul, o qual foi datado em 3705 ± 130 a 755 ± 60 anos AP.  
 
Segundo Chymz (2009, p. 16), na região de Curitiba, um dos seus sítios foi datado em 1420 AP. 
Outros, da mesma tradição, situados no Segundo Planalto, forneceram datas entre 2670 AP e 
755 AP, podendo ser mais antigos uma vez que data de 3110 AP foi registrada no médio Iguaçu.  

 

⇒ Populações ceramistas 
 

A partir do início da era cristã, o espaço em pauta, assim como os circundantes, foi sendo 
paulatinamente ocupado por grupos ceramistas, portadores de uma economia diferenciada dos 
grupos caçadores–coletores pré-ceramistas. 
 
Estes grupos, detentores de técnicas para fabricação de objetos e recipientes cerâmicos 
destinados a preparar, assar, cozer e guardar alimentos, além de praticarem a caça, pesca e a 
coleta, detinham também conhecimentos de horticultura, o que lhes possibilitava a permanência 
mais prolongada em um mesmo local e a formação de grupos mais numerosos. 
 
Correspondendo a dois povos culturalmente diferentes, os grupos ceramistas estão 
representados por duas tradições arqueológicas: a Itararé e a Tupiguarani.  
 
Conhecedores de técnicas para fabricação de objetos e recipientes cerâmicos destinados a 
preparar, assar, cozer e guardar alimentos, além de praticarem a caça, pesca e coleta, esses 
grupos detinham também conhecimentos de horticultura, o que lhes possibilitava a permanência 
mais prolongada em um mesmo local e a formação de grupos mais numerosos. No Estado do 
Paraná estão representadas pelas tradições arqueológicas Itararé, Casa de Pedra e Tupiguarani 
(Figura 7.3.10.7-2). 
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Figura 7.3.10.7-2: Localização dos grupos tribais relacionados ao Tronco Macro-Jê (em 

verde) e Tupi (em laranja), no Estado do Paraná (Fonte: NIMUENDAJÚ, 1981). 

 
⇒ A Tradição Itararé  

 
Esta tradição é característica das terras altas sul-brasileiras, e os grupos a ela relacionados 
estão vinculados ao Tronco Macro-Jê, correspondendo às famílias linguísticas Xokléng e 
Kaingáng (CHMYZ, 1968; SCHMITZ, 1988). 
 
Os Xokléng são conhecidos também como Bugre, Botocudo, Aweikoma e Xokrén. 
Representando grupos nômades e com uma economia de subsistência baseada na caça e 
coleta ocupavam, no século XIX, as terras do interior do sul do Brasil e também as porções 
litorâneas. 
 
Os Kaingáng dominavam espaços situados entre o atual estado de São Paulo e o Rio Grande 
do Sul, estendendo-se até Missiones, na Argentina. Habitavam preferencialmente terrenos altos 
e frios, cobertos por vegetação de campos e matas mistas com pinheiros. No Paraná ocuparam 
os três planaltos que o constituem. Estabeleceram-se nas proximidades de grandes rios e seus 
afluentes, como o Paranapanema, Tibagi, Itararé, Paraná, Iguaçu, Piquiri e Ivaí.  
 
A ocupação Itararé ocorreu, preferencialmente, em planaltos cobertos por campos, associados à 
floresta subtropical com pinheiros araucária, havendo assentamentos em vales de rios, no litoral 
e na serra atlântica com grande diferenciação de usos (CHMYZ, 1968, 1995; SCHMITZ, 1988, 
1991).  
 
Seminômades, com economia de subsistência baseada na caça, pesca e coleta de mel, frutas e, 
principalmente pinhão, possuíam conhecimentos básicos de horticultura, cultivando 
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preferencialmente o milho, mandioca e abóboras. Visando a complementação dos recursos, 
aliada a uma prática de manejo, alternavam o extrativismo com a prática agrícola. 
 
Os sítios pertencentes à tradição Itararé comumente são encontrados a céu aberto e estão 
implantados em ambientes de fundo de vales, patamares de baixa, média e alta vertente e, em 
cristas de divisores de vales, situando-se nas proximidades de cursos fluviais. 
 
As referências às suas habitações a céu aberto descrevem-nas tanto como toldos isolados, 
como formando conjuntos deles, configurando-se uma aldeia. De acordo com descrição de 
Telêmaco Borba (1905, p. 53-62), suas cabanas tinham aproximadamente 25 a 30 m de 
comprimento e eram cobertas com folhas de palmeira. Sem divisão interna possuíam apenas 
uma pequena abertura em cada extremidade, as quais serviam de porta. Essas habitações, 
quando muito sujas e, infestadas de piolhos e pulgas eram queimadas. Situavam-se estas, 
comumente, nas proximidades de grandes roças de milho e, muitas estavam interligadas por 
pequenas trilhas.  

 
Na primeira expedição de Botelho e sua comitiva militar, foram localizadas 
outras aldeias intercomunicáveis por estreitas trilhas que serviriam também aos 
desbravadores. Essas muitas aldeias abandonadas apresentavam vestígios de 
roças antigas em meio a capões de mato (BECKER, 1999, p. 62). 

 
A eles são atribuídos, também, estruturas subterrâneas, as quais consistem em estruturas 
escavadas, de tamanhos variados, que podem chegar a cinco metros de profundidade e a mais 
de uma dezena de metros de diâmetro, as quais foram utilizadas como habitação e, no caso das 
menores, possivelmente para estocagem de alimentos e ou armadilhas (CHMYZ, 1968, p. 48-
50). Formando depressões com, normalmente, mais de 2 m de profundidade, o que permitia a 
uma pessoa ficar em pé sem atingir o nível do solo exterior, essas estruturas, podem ser 
encontradas dispostas em alinhamento ao longo de córregos, em linhas paralelas ou em círculos 
e, também, em alguns casos, sem muita ordem. Segundo PROUS (1992, p. 312) 

 
As habitações costumam ocupar a encosta mais ou menos abrupta dos morros, 
raramente o topo, e sempre a algumas dezenas de metros de algum córrego 
pequeno não-navegável. Esta posição topográfica permite que se tenha uma 
boa visão e uma situação defensiva favorável, evitando-se também a ação das 
fortes enxurradas [...]. A ausência de rios navegáveis dificultava também o 
acesso de eventuais invasores canoeiros, como os Tupiguarani. 

 
Em todas as estruturas estudadas foi registrada a presença de pequeno aterro periférico, 
edificado com terra retirada do local que, comumente, compensava o declive do terreno. Outros, 
tumulares, foram registrados junto a conjuntos dessas estruturas. 
 
Galerias subterrâneas, igualmente, podem compor as áreas de suas antigas aldeias, como 
constatado na região de Lages-Urubici (SC) por Alfred Rohr e, de Campina da Lagoa (PR), na 
década de 1970, pelo arqueólogo Igor Chmyz. 
 
Constituíam moradias, ainda, em abrigos-sob-rocha. Estes eram utilizados como abrigos 
temporários durante suas perambulações e para práticas funerárias. No Estado do Paraná, no 
Município de Arapoti, em pesquisas arqueológicas realizadas na área impactada pela 
implantação da LT 750 kV Ivaiporã - Itaberá III, de Furnas Centrais Elétricas, prática funerária foi 
registrada no sítio PR WB 16: Abrigo-sob-rocha Tunas. Esse abrigo fora ocupado anteriormente 
por grupo pré-ceramista da tradição Umbu.  
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No Paraná superposições de ocupações foram registradas em diversos sítios. São comuns os 
casos de sobreposição de material da Tradição Itararé ao da Tradição pré-ceramista Umbu, e a 
sobreposição de material das Tradições Tupiguarani e Casa de Pedra ao da Tradição Itararé. 
 
Em relação às práticas funerárias são referenciados, ainda, enterros primários e práticas 
crematórias. Aterros encerrando vestígios de cremação foram citados por Telêmaco Borba 
(1905, p. 124) no vale do rio Tibagi. No Estado do Paraná sítios relacionados à Tradição Itararé, 
com enterros primários de adultos e cremações, anteriores ao período histórico foram datados 
em 1446 d.C. (CHMYZ et al., 2008, p. 248).  
 
Relatos de exploradores e viajantes informam sobre a cultural material de grupos relacionados a 
essa Tradição. Referenciam o uso de utensílios como panelas, porongos, balaios e gomos de 
taquaruçu que, devidamente impermeabilizados conservavam líquidos ou eram usados como 
copos; cestas com tampas revestidas com cera e utilizadas para transporte de água, jacás para 
o trabalho com pinhão e paris usados para captura de peixes, assim como pinças de madeira 
que eram utilizadas para mexer em pedras ou brasas quentes e, para retirar pinhões das 
fogueiras e espetos de madeira dura para assar carnes.  
 
De pedra, faziam pilões e machados polidos, virotes, quebradores de coquinho, talhadores e 
vários tipos de raspadores. Utilizavam, ainda, para corte e raspagem pequenas lascas, lâminas 
e microlascas. 
 
Os recipientes cerâmicos eram confeccionados através da superposição de roletes e, para 
regularização de sua superfície eram utilizadas as mãos ou pedaços de porongos ou pedras 
conservando, mais comumente, as suas faces lisas. Depois de secas, quando eram expostas ao 
sol, mas abrigadas do vento, eram levadas aos arredores de fogueiras, quando adquiriam a 
coloração escura pela ação da fumaça. Somente após esse processo eram colocadas em covas 
abertas no solo e cobertas com galhos, sobre as quais se mantinha uma fogueira até a sua 
queima completa.  
 
De pequenas dimensões, com formas globulares e geralmente com superfícies lisas, os 
recipientes cerâmicos apresentam paredes finas de coloração escura. Raramente decoradas, os 
motivos plásticos, quando ocorrem mostram impressões de carimbos, marcas de cordéis, pontos 
de tamanhos e dimensões variadas e engobo vermelho. A decoração comumente é restrita às 
porções superiores das vasilhas (Figura 7.3.10.7-3). 
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Figura 7.3.10.7-3. Formas reconstruídas de recipientes cerâmicos da Tradição Itararé no Paraná. 

(Fonte: CHYMZ, 2009). 

 
Associados aos grupos Itararé, ainda, existem referências a monólitos, correspondentes a 
alinhamentos de pedras no vale do Iguaçu, descritos por LANGER e SANTOS (2002). No médio 
rio Iguaçu, gravuras rupestres mapeadas foram filiadas a ela (CHMYZ, 1968; SCHMITZ, 1991; 
PARELLADA, 2003). 
 
Datações para sítios dessa tradição, localizados na Região Metropolitana de Curitiba, os 
remetem a um período compreendido entre 500 AP, obtido junto ao sítio PR CT 53, situado ao 
lado do Reservatório do Rio Passaúna, e 940 e 680 AP, datações estas fornecidas por material 
coletado em habitações subterrâneas registradas no Município de Mandirituba. 
 

⇒ A Tradição Tupi-Guarani 
 
No século XVI o território ocupado pelos Guarani, vinculados ao Tronco Tupi, abrangia uma 
imensa área, estendendo-se entre o Chaco e o Atlântico, no território atualmente constituído 
pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, 
além de partes de países vizinhos como a Argentina, Uruguai e Paraguai (MONTEIRO, 1992). 
No Estado do Paraná, os Guarani eram encontrados em todo o território, sendo mais numerosos 
no antigo território Guairá, nas áreas situadas entre os vales dos rios Paraná, Ivaí, Tibagi e 
Iguaçu, região que ocuparam desde dois mil anos atrás.  
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Os grupos vinculados a esta tradição formavam bandos seminômades de caçadores-coletores e, 
como os integrantes da família linguística Jê, praticavam também a horticultura. Cultivavam 
principalmente o milho, com o qual fabricavam a chicha (bebida fermentada), a mandioca milho, 
batata-doce, feijões e o fumo. 
 
Suas aldeias, instaladas a céu aberto, eram compostas por grandes casas comunais com 
capacidade para abrigar de 10 a 60 famílias. Essas tinham base quadrangular e apresentavam 
cobertura de sapé descendo até o chão formando os frontões. 
 
Estruturas de combustão são localizadas com frequência no interior de habitações. Algumas são 
identificadas pela grande quantidade de carvão, outras se mostram delimitadas por círculos de 
pedras e, outras ainda estão relacionadas a fornos denominados polinésicos. São fossas 
cônicas na base onde se encontram pedras gretadas utilizadas para preparar alimentos através 
do calor irradiado. 
 
As aldeias e, mais raramente as habitações, poderiam constituir, também, espaço parra 
enterramentos. 
 
Os sítios dessa Tradição comumente situam-se na parte superior de encostas de morros pouco 
elevados, e são de pequenas profundidades. Sua distribuição espacial encontra-se diretamente 
ligada com a vegetação florestal e a proximidade de córregos e de rio navegável, o qual pode 
encontrar-se até 1 km de distância.  
 
Pescadores, para essa atividade utilizavam covos de taquara, anzóis, arcos e flechas, 
armadilhas, além do timbó (cipó venenoso).   
Para a caça, atividade de importância na sua dieta alimentar, usavam armadilhas de jiçara e 
laços, além de arcos e flechas, algumas com ponta rombuda para não ficar presa nas árvores. 
 
Ceramistas, produziam recipientes onde armazenavam líquidos, farinhas e demais alimentos. 
Fabricavam desde grandes vasilhas, até peças pequenas e rasas. De formatos ovais, elípticos, 
esféricos, em semiesfera, periformes e carenados, seus recipientes correspondiam a vasos, 
pratos, terrinas, jarros, etc (Figura 7.3.10.7-4). 
 
Confeccionadas através da superposição de cordéis de pasta e queimadas diretamente em 
fogueiras, com a colocação das peças diretamente sobre o braseiro, os vasilhames poderiam 
conservar a superfície externa simplesmente alisada ou receber decoração plástica com motivos 
diferenciados como corrugações, ungulações, ponteados, incisões, engobo vermelho, 
serrungulações, etc. Alguns recipientes tinham a face externa escovada, permanecendo as 
estrias, comumente finas e paralelas entre si, na superfície.  Outras recebiam pinturas 
policromas, com linhas em vermelho ou negro sobre uma base branca ou, mais raramente, 
linhas negras ou brancas sobre vermelho. 
 
Os motivos decorativos, principalmente a pintura, formavam complexos padrões geométricos ou 
abstratos delineados por linhas ou traços paralelos distribuídos em zonas delimitadas. Era 
comum ainda, a associação de técnicas decorativas em um mesmo recipiente, assim como a 
alternância de espaços decorados com outros sem decoração. 
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Figura 7.3.10.7 -4. Formas reconstruídas de recipientes cerâmicos da Tradição 

Tupiguarani no Paraná. Fonte: CHYMZ, 2009, p. 18. 

 
As grandes urnas eram utilizadas, também, para enterramentos, os quais podiam ser 
acompanhados por oferendas depositadas em vasilhas pequenas. Seu uso implicava na 
proteção do corpo ao contato direto com a terra, assim como o uso de tampas que, além da 
proteção contra a terra, impediria o retorno do morto. Outra modalidade de sepultamento 
constatada em sítios dessa Tradição, apesar de raro, refere-se a enterramentos feitos 
diretamente na terra. No Estado do Paraná, nos enterramentos em fossas registrados os corpos 
mostravam posições semifletidas ou acocoradas e o rosto era protegido por um vaso cerâmico.  
 
De cerâmica, ainda, confeccionavam objetos modelados como suportes de panelas, alguns 
deles decorados, rodelas de fuso para tecelagem, receptáculos ovais com cabo curto perfurado 
para encabamento em madeira semelhantes a colheres e grande número de cachimbos. 
 
Os principais artefatos líticos relacionados a essa tradição estão representados por lâminas de 
machados polidas, adornos labiais em forma de “T” (tembetás), raspadores, abrasadores em 
canaleta e pingentes polidos perfurados. O tembetá, ornamento característico deste grupo, era 
confeccionado através de abrasão de cristal de quartzo e, mais raramente em resina.  
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Para a arqueologia, a Tradição Tupiguarani é composta por três subtradições, as quais 
apresentam caráter cronológico. São caracterizadas pela predominância das técnicas 
decorativas pintada, corrugada e escovada, respectivamente. Datações obtidas para a 
Subtradição Pintada situam-na em 570 ± 100 anos d.C. A Subtradição Corrugada difundida na 
faixa costeira é datada em 880 ± 110 d.C. no Rio Grande do Sul, 1380 ± 100 d.C. em Santa 
Catarina e em 1380 ± 100 d.C. no Rio de Janeiro. A Subtradição Escovada substitui a corrugada 
nas cronologias regionais e representaria a metamorfização da cultura indígena segundo 
influências européias que vem a afetar a forma e a decoração das cerâmicas indígenas 
(CHMYZ, 1976). 

 

⇒ Tradição Neobrasileira e Sítios Históricos. 
 

A tradição Neobrasileira está relacionada ao período histórico e compreende o estabelecimento 
de novo grupo originário da miscigenação de portugueses com índios e africanos. Esses grupos, 
formados por mestiços, no início da ocupação do território eram muito dependentes de suas 
roças de milho, mandioca e feijão. Sua dieta era complementada pela caça, coleta de frutos e 
raízes da mata. Os habitantes também retiravam da floresta madeiras para construção de casas, 
apetrechos, medicamentos.  
 

 
Figura 7.3.10.7-5. Formas reconstruídas de recipientes cerâmicos da tradição 

Neobrasileira no Planalto Curitibano. Fonte: CHMYZ et alli, 2009, p. 22. 

 
Mantendo, ainda, traços da cultura indígena ou africana na confecção e queima de recipientes 
cerâmicos, mas acrescentando adaptações e formas características das louças europeias como 
abas, asas, bicos e fundos planos (Fig. 7.3.10.7-4), esses grupos passaram a utilizar também, 
utensílios industrializados para caçar e pescar, como armas de fogo e anzóis de metal. Usavam, 
igualmente, panelas de ferro, louças e frascos de vidro. 

 
Esses assentamentos, pela gradual modificação da tecnologia empregada em sua cerâmica e, 
com o acréscimo, em seu acervo, de restos de objetos industrializados como cerâmica torneada  
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oldada, louças, metais e vidros, definem momentos distintos da ocupação do território, inferindo 
significado cronológico.  
 
No Planalto Curitibano e no alto rio Iguaçu, representando a Tradição Neobrasileira foi 
classificada a fase Lavrinha (CHMYZ, 1969). Seus recipientes cerâmicos apresentam na 
superfície, comumente, as decorações vermelha, corrugado-ungulado, corrugado-leve, 
ungulado, acanalado, escovado e inciso. 
 
 
7.3.10.8 O Período Histórico 

 
No século XVI, no início da entrada dos europeus no planalto de Curitiba, este era habitado por 
grupos indígenas das famílias linguísticas Jê e Tupi-Guarani. Nos textos históricos os primeiros 
são denominados Tapuias, Kaingáng, Xokléng, e, os últimos, Tupinambá, Tupi, Carijó, Guarani, 
Cário, Tingui ou Caiuá. 
 
Informações sobre o Primeiro Planalto Paranaense são encontradas nos relatos da expedição 
de Cabeza de Vaca que, saindo de São Francisco do Sul (SC) em 1541, atravessou o atual 
estado do Paraná de leste para oeste, dirigindo-se a Assunção, no Paraguai. Cabeza de Vaca 
(1945, p. 215) assinala, em seus relatos, o encontro com grupos indígenas Tupi-Guarani quando 
de sua passagem pelos campos próximos a Curitiba:  

 
Esta es una gente y generación que se llaman guaraníes (1); son labradores que 
siembran dos veces en el año maíz, y asmismo siembran cazabi, crían gallinas a 
la manera de nuestra Espanã. y patos; tienen en sus casas muchos papagayos, 
y tienen ocupada muy gran tierra, y todo es una lengua; los cuales comen carne 
humana, así de indios sus enemigos, com quienes tienen guerra, como de 
cristianos, y aun ellos mismos se comen unos a otros  

 
De acordo com Romário Martins (s/d: 378), a região era ocupada pelos Tinguis, relacionados à 
família linguística Tupi-Guarani:  

 
Dominavam, no século do descobrimento do sertão, os campos de Curitiba, a 
partir da encosta ocidental da serra do Mar (São José dos Pinhais, Piraquara, 
Campo Largo, Araucária, Tamandaré, Colombo, Campina Grande do Sul e Rio 
Branco). Os Tinguis (“tin”gui” – nariz afilado) não hostilizavam os aventureiros 
pesquisadores e exploradores de ouro que se estabeleceram com arraiais no 
Atuba e na chapado do Cubatão, inícios da formação de Curitiba. Deixaram ficar 
pelas imediações desses primeiros núcleos de população branca e foram 
serviçais das explorações auríferas, dos sítios de criação de gado, etc [....] 
 

A presença desses grupos na região é atestada, também, pelo uso de topônimos para 
designações de diversas localidades, conhecidas até hoje como Barigui, Canguiri, Cajuru, 
Capivari, Capanema, Guabirotuba, Piraquara, Itaperuçu, Tatuquara, Uberaba, Xaxim, etc. O 
nome de Curitiba, inclusive, remete a essa família linguística, referendando-a como “terra de 
muitos pinhais”.  
 
A possibilidade de exploração de metais preciosos despertou o interesse na região e as 
incursões, iniciadas no segundo quartel do século XVI por exploradores, preadores e catadores 
de ouro, utilizaram o sistema de caminhos do Peabiru, atribuídos aos Jê, através das quais os 
indígenas desciam ao litoral na época da mariscagem e da pesca. O Peabiru compunha um 
sistema de caminho de origem pré-colombiana que, partindo de São Vicente dirigia-se para o 
sul. Através de seus ramais atingia o rio Uruguai e, a oeste, cortando o Chaco atingia o planalto 
peruano e o oceano pacífico. Um deles saía da baía de Babitonga (atual São Francisco do Sul) 
e, no século XVI foi utilizado pelas expedições de Binot Paulmier de Gonneville em 1504, João 
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Dias de Solis em 1515, Alvaro Nuñes Cabeza de Vaca em 1541 e a expedição Sanábria em 
1553.   
 
Corredores históricos, esses caminhos foram fundamentais para o povoamento da região. 
Ligando o litoral ao planalto, permitiram também o deslocamento entre vilas, arraiais e fazendas. 
Contribuíram, ainda, para a fixação de moradores ao longo de seus trajetos. Relacionados ao 
primeiro planalto destacam-se o Caminho da Graciosa, do Arraial, dos Ambrósios e Itupava. Em 
direção ao Rio Grande do Sul, a Estrada da Mata ou do Viamão. 
 
Como ligação entre o litoral e o planalto, foi bastante utilizado, no século XVI, o caminho do 
Arraial. Constituiu um dos principais acessos, pois, cortando a Serra do Mar, servia como 
ligação entre as atuais cidades de São José dos Pinhais e Morretes. 
 
O Caminho do Arraial pode ser compreendido em duas partes distintas: a primeira, situada entre 
o rio Nhundiaquara (antigo rio Cubatão) e o alto da Serra do Mar, cortando terreno acidentado e, 
a segunda, do Arraial Grande até a freguesia de São José dos Pinhais, atravessando áreas mais 
planas. Segundo Júlio Moreira (1975, p. 370), “Este trecho, com pequena ondulação, tinha 
alguns capões de mato, muitas capoeiras ralas e poucos e insignificantes córregos que, 
somente no tempo das chuvas causavam transtorno aos viandantes.”  

 
Conforme o historiador (idem, p. 370): 

 
No trecho entre São José dos Pinhais e Arraial Grande (povoados importantes e 
de bastante comércio) o trânsito era intenso e havia moradores ocupando os 
terrenos dos dois lados da estrada. Por quase três séculos, esta via serviu aos 
viajantes que, da região sul do rio Iguaçu desciam para o litoral. 

 
Outro caminho de importância como via de comunicação entre os campos de Curitiba e a 
planície litorânea foi o Caminho do Itupava. Iniciava no rio Belém, onde atualmente se localiza o 
largo Bittencourt, ao lado do Círculo Militar. Rumando para leste, transpunha os rios Belém e 
Juvevê e cruzava o rio Bacacheri descendo para o rio Atuba. Direcionando-se sempre para 
leste, o caminho passava pela Varginha, atravessava o rio Palmital atingindo a Borda do Campo, 
dirigindo-se para a Serra do Mar. Cortando-a, findava no Porto de Cima. 
 
A ocupação do território a leste de Curitiba, bem como parte da identidade histórica dos 
Municípios de Morretes, Antonina e Paranaguá, encontra no Caminho da Graciosa uma 
referência obrigatória. No Paraná, todo o período provincial foi fortemente marcado pelas 
relações comerciais que se estabeleceram através dele. 
 
Representando importante eixo de penetração e de colonização ibérica pelo território 
paranaense está, ainda, o Caminho dos Ambrósios. Iniciando na baía de Babitonga, no local 
denominado Três Barras, subia pela encosta da Serra do Mar, alcançando o planalto. O campo 
dos Ambrósios limitava-se com o de São José dos Pinhais constituindo, com este, uma extensão 
dos campos de Curitiba. Seus terrenos eram, também, auríferos e, na segunda metade do 
século XVII ali se estabeleceram alguns mineiros. Abrigando córregos e capões adequados para 
a criação e, mata para invernagem de gado, neles estavam as nascentes dos rios Negro e da 
Vargem e, muitos mineradores, face a pobreza do ouro, voltaram-se a atividades agropecuárias. 
Por ele, “[...] efetuou-se, muito mais tarde, a primeira passagem de gado provindo dos campos 
do Rio Grande, com destino a Sorocaba.” (MOREIRA, 1975, p. 551) 
 
O Caminho dos Ambrósios é citado por Saint Hilaire, quando de sua passagem por Curitiba em 
1820. Descrito como de difícil trânsito, onde as cargas tinham que ser transportadas a pé em 
determinado trecho, registra também, que as expedições sofriam ataques de indígenas.  
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Atribui-se a Eleodoro Ébano Pereira a descoberta de ouro na região de Curitiba, mas a ausência 
de documentos históricos em anos anteriores a 1639 dificulta a compreensão da sua ocupação. 
Registros sobre o povoamento de Paranaguá informam, no entanto, que a descoberta de ouro 
no litoral e de veios auríferos nas encostas da Serra do Mar, assim como serra acima, no 
planalto, atraiu moradores para a região de Curitiba, originando novos povoados ou arraiais na  
 

[...] região aurífera atravessada pelos caminhos do Assungui e do Arraial 
Queimado (Bocaiúva) e a seguir na Borda do Campo (Atuba, Vilinha, Vila dos 
Côrtes) e no Arraial Grande (São José dos Pinhais) próximo ao flanco ocidental 
da Serra do Mar (MARTINS, 1995, p. 252). 

 
Arraiais de mineradores foram se formando na região aurífera. O Arraial Grande foi uma das 
primeiras povoações estabelecidas no entorno desses caminhos. Localizava-se na região dos 
campos de São José e Ambrósios, entre os rios Pequeno, Iguaçu e Miringuavamirim, local 
estratégico de ligação entre o litoral e o planalto. Seus moradores dedicavam-se à lavra de ouro 
e comércio de secos e molhados (Fig. 7.3.10.7.2-1). 
 

 
Figura 7.3.10.8-1. Caminho indígena do Peabiru e seus ramais, com a localização de Curitiba, 

Arraial Queimado e Paranaguá. Fonte: CARDOSO e WESTPHALEN, 1986: Mapa 15 

 
O Arraial de São José dos Pinhais, situado próximo do sítio Águas Belas, estava relacionado ao 
Caminho do Arraial. Segundo Moreira (1975, p. 369) 
 

Esse era o ponto em que, administrativamente, terminava o Caminho do Arraial. 
Essa nova povoação se tornou importante centro de influência da região. A 
freguesia de São José dos Pinhais ficou sendo o encontro de diversos 
caminhos, que mais tarde se tornaram importantes estradas destacando-se 
dentre eles o de Curitiba e o dos Ambrósios. 
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Segundo WESTEPHALEN (1995, p. 60-62), entre 1646 e 1651 foram localizados mais de 35 
ribeiros de ouro em Curitiba. 
 
Com o esgotamento das minas no planalto curitibano e, a descoberta e exploração de novas 
jazidas de ouro em Minas Gerais, os povoados originários desse período estagnaram e, seus 
moradores passaram a se dedicar ao comércio, pecuária, agricultura de subsistência e extração 
de erva-mate.  
 
Saint Hilaire (1978, p. 71), quando de sua passagem por Curitiba, em 1820, assinalou a 
permanência dessas atividades, sem registrar grandes alterações em relação ao século anterior. 
Informou sobre o modo de vida simples do curitibano e salientou que a erva-mate começava a 
representar importância como produto para exportação:  
 

Em Curitiba e nos arredores é muito pequeno o número de pessoas abastadas. 
Eu vi o interior das principais casas da cidade, e posso afirmar que nas outras 
cabeças de comarcas ou mesmo de termos não havia nenhuma casa 
pertencente às pessoas importantes do lugar que fossem tão modestas assim. 
As paredes eram simplesmente caiadas e o mobiliário das pequenas salas onde 
eram recebidas as visitas se compunha apenas de uma mesa e alguns bancos. 
 

 A abertura do Caminho do Viamão, em 1731, forneceu novo impulso à região com o início de 
novo ciclo econômico: o Tropeirismo. Ligando o Rio Grande do Sul a Sorocaba, em São Paulo, 
passava nas proximidades de Curitiba, no atual Município de Campo Largo. Fazendo parte do 
roteiro das tropas que seguiam o caminho do Viamão, os fazendeiros alugavam suas 
propriedades para as invernadas e se mudavam para a cidade, abrindo vendas e negócios 
ligados ao transporte de gado. 
 
Curitiba teve o seu embrião na Vila dos Côrtes ou Vilinha. A escassa documentação sobre a 
primeira metade do século XVII, entretanto, dificulta a sua localização exata e o entendimento da 
sua ocupação nesse período. Controvérsias entre historiadores e arqueólogos persistem, 
situando-a os historiadores, na margem do rio Atuba, mas de acordo com constatações 
arqueológicas, estaria na margem do rio Bacacheri. O mais provável é que, nessa época, a 
região estivesse ocupada esparsamente por mineradores e faiscadores de ouro, transitórios ou 
permanentes, e moradores que desenvolviam atividades pastoris e roças de subsistência. 
 
Documentos históricos relatam a mudança dos moradores da Vilinha para a região situada entre 
os rios Ivo e Belém, centralizada pela atual Praça Tiradentes, em 1654, estabelecendo-se o 
núcleo populacional de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Os povoadores, além de terem suas 
casas junto à praça, habitavam principalmente nos arredores daquele centro, como Mateus 
Leme, morador do Barigui; Carrasco dos Reis, que também tinha um sítio no Barigui e outro no 
Botiatuva; o Capitão Antônio Rodrigues Seixas era morador em Campo Magro, possuindo 
simultaneamente, terras em Sambaqui e Cubatão; Manoel Soares e Garcia Rodrigues, com 
sesmarias no Barigui; Aleixo Leme Cabral, na região do Botiatuva e Passaúna; João Rodrigues 
Cid, no Uberaba; Antônio Luiz Tigre, no Rio Verde, Rodeio e Campo Largo; Luiz de Goes, com 
terras abaixo do rio Barigui até o Passaúna. Além do núcleo principal de povoadores, havia 
grupos de aventureiros ligados à mineração e, índios e mestiços dispersos pelo planalto. 
 

Constituído, inicialmente, por um aglomerado de casas de pau-a-pique cobertas 
de sapé em torno do pátio da primitiva Ermida de Nossa Senhora da Luz, o 
povoado abrigava temporariamente as famílias do Capitão Povoador e seus 
comandados. Suas moradas permanentes estavam estabelecidas nos 
arredores, especialmente nas margens do rio Barigüi, onde mantinham suas 
lavouras e criação de animais. O mobiliário dessas casas era o catre, o 
tamborete, os bancos corridos ao longo da mesa e as arcas usadas como 
assento e, para guardar cereais e roupas (CHMYZ, 2003, p. 62). 
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A Ermida de Nossa Senhora da Luz, segundo Romário MARTINS (1917, p. 280) correspondia a 
uma choça de pau-a-pique coberta de palha, com uma lâmpada de latão, um altar mor e outro 
lateral. 
 
Em 1668 o povoado contava com mais de 30 adultos e foi elevado à condição de Vila, tomando 
posse da povoação Gabriel de Lara. Nesse momento foi erigido o Pelourinho "... em lugar e 
paragem decente, alli no centro da actual Praça Tiradentes, bem próximo ao local onde se acha 
erecto o monumento á Tiradentes." (NEGRÃO, 1936, p. 223). Atualmente, marcando o local, um 
monólito e uma placa alusiva indicam a sua posição no Largo José Borges de Macedo. Neste 
ponto existiu, também, o prédio que acomodava a Câmara e Cadeia da Cidade.  
 
Nessa época, a força de trabalho na Vila e nas propriedades dos arredores era representada 
pela população indígena. Mais tarde foi acrescida do trabalho escravo africano. Documentos 
indicam que o jesuíta Melchior de Pontes dedicava-se à catequização de índios na região, 
porém, conforme Altiva P. Balhana (2003, p. 18) existem registros de batismos de indígenas na 
Paróquia de Nossa Senhora da Luz desde 1685. 
 
Até 1693 a autoridade exercida sobre os 90 adultos então existentes era a do Capitão Povoador. 
Uma das primeiras medidas tomadas pela Câmara da Vila foi a delimitação do seu Rocio. Duas 
medições foram feitas, com o emprego de uma "corda de embira velha" de 25 braças de 
comprimento. Partindo do Pelourinho, a primeira demarcação dirigiu-se para o nordeste, 
atingindo as cabeceiras do rio Juvevê; a segunda, também iniciando no Pelourinho, rumou para 
o sudoeste. Cada uma dessas linhas compreendeu 1.500 braças ou meia légua (CHMYZ, 2003, 
p. 62). Sua complementação, no entanto, aconteceu apenas em 1721, por ocasião da visita 
correcional do Ouvidor Geral Raphael Pires Pardinho. Os marcos da delimitação encontravam-
se na Campina dos Siqueiras, representada por pinheiro assinalado com cruz, entre as estradas 
de São José dos Pinhais e Tindiquera, apontado por uma pedra no campo, na chácara do 
capitão Luiz Ribeiro da Silva e no Capão da Imbuia. Nesses dois pontos, os pinheiros 
referenciais, tombados, foram substituídos por marcos de madeira resistente. 
 
No momento da visita do Ouvidor Geral, a Vila contava com "1.400 pessoas de confissão", mas 
as moradias continuavam precárias; a única edificação em pedras e barro e cobertura de telhas 
portuguesas, a Igreja Matriz, acabara de ser inaugurada. Iniciada em 1714, ocupava o mesmo 
local no "[...] Pátio da Matriz, só que a nordeste, fora de simetria, percebendo-se que havia muito 
de improvisação na escolha do lugar". (WACHOWICZ, 1993, p. 9). 
 
Nessa ocasião foram estabelecidos, também, pelo Ouvidor Geral os preceitos que deveriam 
orientar a administração da vila. 
 
As construções do século XVII eram extremamente precárias, não existindo informações sobre 
construções de taipa-de-pilão nos primeiros séculos da história da vila. Em 1679 tentou-se 
construir uma cadeia que seria a primeira estrutura de pedra e barro. Este projeto, porém, que 
incluía a casa da Câmara só chegou a ser viabilizado em 1726 com a determinação do Ouvidor 
Geral Raphael Pires Pardinho (LEÃO, 1926, p. 24; CHMYZ, 2009 p. 22).  
 
Entre os provimentos criados, Pardinho determinou a demarcação das terras já distribuídas ao 
redor da igreja Matriz, objetivando saber quais as devolutas, para então acomodar novos 
moradores. Estabeleceu a condição de serem construídas casas cobertas de telhas, e a 
continuidade de ruas já iniciadas para que a vila crescesse em uniformidade. Determinou ainda 
que, cedido o terreno, o proprietário deveria erguer construção em um prazo de seis meses, sob 
pena de ter o terreno retomado. 
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Os provimentos urbanísticos estabelecidos pelo Ouvidor Pardinho foram sendo complementados 
por determinações da Câmara. Em 1726 foi determinada aos moradores a construção de casas 
em ruas largas e direitas e, em 1837, estabelecidas quadras de quatrocentos palmos para a 
área situada além da ponte do rio Ivo. 
 
Quanto ao material construtivo, em 1829 foi proibida a construção de casas nas ruas principais 
que não fossem de pedra, ou seja, com paredes de alvenaria de pedra com emboço de 
argamassa. Até então era comum a construção de casas com paredes de taipa preenchidas 
com barro amassado ou com argamassa de cal. 
 
Se a Praça da Matriz recebeu as primeiras moradias nos primórdios da vila, a evolução urbana 
deu-se em direção norte. A Rua Fechada (atual José Bonifácio) é das mais antigas, 
possivelmente das últimas décadas do século XVII. A movimentação ali era constante, em 
função da área designada comum, ao norte, para o abastecimento de lenha e materiais de 
construção tais como pedra, madeira e barro. 
 
Subindo por esta, e continuando pela Rua de São Francisco de Paula, que lhe seguia a 
noroeste, após o pátio da Ordem, chegava-se ao caminho da Conceição que dava acesso aos 
sítios do Barigui e do Passaúna, região das sesmarias concedidas aos primeiros povoadores de 
Curitiba. Era, assim, importante zona de trânsito.  
 
Na mesma direção estavam as outras duas ermidas que, em sequência cronológica, foram 
levantadas. A do Rosário, dos Pretos da Irmandade de São Benedito, em 1737 (segundo a 
tradição) e a Capela de São Francisco de Paula, benta em 1811. 
 
Por ali passavam os mortos, em direção aos cemitérios (o do Sítio do Mato, a partir de 1815 e o 
de São Francisco de Paula, que começou a funcionar em 1855). Da Igreja da Ordem saía, todos 
os anos, a procissão de Quarta-feira de Cinzas.  
 
Os cemitérios Municipal e dos Alemães foram os primeiros regulares de Curitiba. No final do 
século XVIII cemitérios isolados já haviam sido instalados em Campo Magro, Rio Branco do Sul 
e Bocaiúva do Sul para o sepultamento de vítimas de epidemias. Em Curitiba, no início do 
século seguinte, foi criado o "cemitério dos bixiguentos", a cerca de meia légua a leste do centro, 
com a mesma finalidade (CAROLLO, 1995, p. 49). 
 
Anteriormente, com exceção de índios, escravos e indigentes, os habitantes do povoado e 
depois da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais eram enterrados no interior e arredores 
imediatos dos templos. 
 
Com a chegada dos imigrantes, o Largo da Ordem tornou-se o ponto de parada das carroças 
que traziam das colônias os produtos hortigranjeiros, lenha, cestarias e laticínios para serem 
vendidos em Curitiba. 
 
O desenvolvimento da malha urbana da Vila foi lento até 1853, refletindo a estagnação 
econômica da sua população. O ouro de aluvião foi-se esgotando e, o de beta, exigia 
investimentos. Nessa época o centro restringia-se à Rua do Fogo (Rua São Francisco) ao norte, 
à Rua da carioca do Campo (Rua Riachuelo), com a várzea do rio Belém a leste, à Rua da 
Carioca de Baixo (Rua Marechal Deodoro), com a várzea do rio Ivo ao sul e à Rua do Jogo de 
Bola (Alameda Dr. Muricy), a oeste.  
 
Após a emancipação política (1853), Curitiba passou a apresentar necessidade de obras de 
infraestrutura e de reformulação no seu traçado urbano, em consequência do incremento da 
indústria ervateira. Para tanto, em 1855, foi contratado o engenheiro francês Pierre Taulois. Na 
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função de inspetor geral de medição das terras públicas, a partir de 1857, Taulois indicaria as 
mudanças necessárias.  
 
Na planta de Taulois, a cidade mostra-se em expansão para sudoeste, junto à Rua da Entrada 
ou Caminho de Castro, após a ponte sobre o rio Ivo. Com o aterramento das suas várzeas com 
solo retirado da Praça Tiradentes as vias originadas no Largo da Matriz e interrompidas na Rua 
do Commercio (Rua Marechal Deodoro), na margem esquerda encostaram. Da Rua do Jogo da 
Bolla, que passou a ser chamada de Rua da Assemblea, outras se estenderam para sudoeste. 
(CHMYZ, Coord, 2011, p. 8). 
 
Saindo da malha urbana, além dos caminhos que se dirigiam para a Marinha e Castro, outros 
foram assinalados na planta: o denominado Caminho do Campo Novo, subindo o Alto do São 
Francisco e dele para a margem do rio Ivo. 
 

 
Figura 7.3.10.8-2. Planta de Curitiba em 1857 ou 1862 (Extraída de CAROLLO, 1995, p. 

64). 

 
Naquela época, apenas a Rua da Assembleia (hoje Doutor Muricy) e a Rua do Comércio (atual 
Marechal Deodoro) se cortavam em ângulo reto. A pedido do engenheiro, as outras ruas tiveram 
seu traçado modificado, fazendo com que a cidade perdesse sua forma circular. Adquiria, então, 
um desenho regular, quadrilátero, com cruzamento em ângulos retos bem definidos, a fim de 
melhorar a circulação no interior da malha urbana.  
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Na planta elaborada em 1857 ou 1862, verifica-se uma expansão para o norte, aos lados do 
Caminho ou Estrada da Marinha (Graciosa), representada pelas Ruas Direita (Rua Treze de 
Maio) e do Saldanha (Rua Presidente Carlos Cavalcanti). Para leste, estas e outras já existentes 
estenderam-se um pouco em direção à várzea do rio Belém. Pela Estrada da Marinha acessava-
se o Cemitério dos Alemães, instalado em 1857 (Fig. 7.3.10.8-2). 
 
Para o sul, ultrapassando o curso do rio Ivo, prolongou-se a Rua da Entrada (começando na 
Praça Zacarias), sobre o Caminho de Castro e, para oeste, a urbanização avançou em direção 
ao rio Ivo, ocupando parte da planície sedimentar e galgando o morro de São Francisco, 
acompanhou o Caminho do Campo Novo. Este conduzia ao Cemitério Municipal e a Almirante 
Tamandaré. 
 
A exploração da erva-mate, que entre 1700 e 1820, restringia-se ao consumo local e comércio 
com o litoral e alguns portos, cresceu entre 1820 e 1876, com a penetração no mercado da 
Prata (Argentina e Uruguai) e Chile, e possibilitou a instalação de engenhos movidos a força 
hidráulica na periferia da cidade, correspondentes aos atuais bairros do Batel e Portão. 
 
A Guerra do Paraguai (1865-1870) resultou em crise na economia paraguaia, que até então era 
o maior exportador do produto, mas impulsionou a indústria ervateria no Paraná e os engenhos 
estabelecidos no litoral foram transferidos para os arredores de Curitiba. Desse período 
restaram resquícios, como a presença de instalações no bairro Rebouças, do Mate Leão e Real 
(BARZ, 1995), além de muitos outros engenhos citados por João de Mio, que existiam nas ruas 
Brigadeiro Franco, Visconde de Nacar, Carlos de Carvalho, Saldanha Marinho, Voluntários da 
Pátria, Visconde de Guarapuava, Marechal Floriano, etc., e também nos bairros do Batel, 
Portão, Mercês, Alto da Glória, Abranches, entre outros (MIO, 1951). 
 
Na Planta de Curityba, publicada no Mappa do Estado do Paraná em 1896, a cidade configura-
se ampliada ou projetada até às nascentes do rio Belém ao norte, o Boulevard General Carneiro 
à leste, a Rua Ivahy (Av. Pres. Getúlio Vargas) ao sul e, a atual Rua Cel. Dulcídio a oeste 
(Figura 7.3.10.8-3). Segundo Vítor (1996, p. 73), em 1855 Curitiba “[...] já tinha proporções 
avantajadas e entre os exemplares da sua construção, aí já quase que completamente à feição 
germânica, encontravam-se vários prédios importantes."   
 
Com relação à tralha doméstica, sempre muito simples, conforme foi constatada por Saint-
Hilaire em 1820, houve diversidade e sofisticação, como relatam os inventários da segunda 
metade do mesmo século: 
 

[...] 1 dúzia de cadeiras de palhinha novas e 2 cadeiras de encosto tecidas com 
palhinha mostram a 'sala de visitas' com seus tocadores de sala, 2 espelhos 
grandes de sala, uma marquesa e as escarradeiras de louça. A sala de jantar 
tinha no meio uma mesa grande de jacarandá, 'com gavetas', rodeada de 
cadeiras de madeira com assento de sola, e um relógio de parede [...] O rol das 
louças já era mais opulento: meia dúzia de pratos de porcelana da China, 12 
pares de canequinhas de porcelana, 1 aparelho de porcelana, de chá. Duas 
dúzias e meia de colheres de prata 'inclusive as de chá, a de açúcar e a sopa' e 
outros tantos garfos de prata. Aparelhos de louça de pó de pedra, de louça 
parda e outro de 'louça ordinária'. Xícaras e pratos azuis, 24 pratos travessas, 
pratos para doce, copos de vidro para água, 20 cálices, 31 copinhos para vinho, 
cálices para champagne. Bules de zinco, açucareiros de louça, tigelas, 
farinheiras de ferro, garrafões, canecas grandes. Na cozinha: caçarolas de ferro 
com cabo comprido, bacias de assar pão-de-ló, tachos para doces, chaleiras de 
ferro, espumadeiras de cobre, trempe de ferro para assar pão, caldeirão de 
cobre. Nos quartos, [...] catres de armação, catres tecidos de couro, camas de 
armação de jacarandá; a roupa era guardada em canastras grandes de couro 
'com pregos dourados', em baús de folha, em cômodas com gavetas e 
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fechaduras e em armários grandes com portas. Completava-se com jarro e bacia 
de louça, o 'ourinol grande pintado' [...] (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 
1969, p. 101). 

 

 
Figura 7.3.10.8-3. Planta da cidade de Curitiba em 1896 (extraída do Mapa do Estado do 

Paraná, editado durante o governo de José Pereira Santos Andrade). 
 
Após a emancipação política do Paraná, em 1853, foi implementada uma política imigratória 
com caráter ocupacional. As colônias de imigrantes, primeiramente, foram estabelecidas em 
áreas distantes  das  cidades,  mas  com  o  passar  do  tempo,  delas  foram  se   aproximando, 
acabando por formar os bairros da cidade. Imigrantes italianos, ucranianos, poloneses e 
alemães, entre outros, foram se estabelecendo nos arredores de Curitiba, para o 
desenvolvimento de atividades agropastoris. Passaram a exercer, também, trabalhos 
assalariados no meio urbano e, os de origem germânica principalmente, a administrar 
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estabelecimentos comerciais e industriais na parte norte da cidade e mesmo na sua parte 
central. Essa inserção ocasionou a paulatina introdução de novos estilos arquitetônicos, em 
substituição às antigas edificações (CHMYZ et al., 2011, p. 9). 
 

Em 1864, imigrantes argelinos (franceses da Argélia) saíram da colônia do 
Assungui e ocuparam o norte da Cidade, junto a estrada da Graciosa (Rua 
Erasto Gaertner, no Bacacheri). Posteriormente, poloneses criaram a colônia do 
Abranches, às margens da estrada do Assungui. A partir de 1875 foram 
formadas as colônias de Santa Cândida, com os poloneses, suíços, alemães e 
franceses. Na região oeste da cidade formaram-se as colônias de D. Augusta, 
Riviera, Ferraria, Tomás Coelho, Orleans; Umbará na região sul e, Lamenha 
Pequena e Lamenha Grande na região norte. Os imigrantes italianos compraram 
terras nas proximidades da cidade, estabelecendo as colônias Dantas (Água 
Verde), Pilarzinho e Santa Felicidade (BARZ, op. cit.) (CHMYZ; BROCHIER, 
2004, p. 45-46). 

 
O crescimento econômico e populacional da cidade mudou gradativamente seu quadro urbano 
passando esta, no final do século XIX e princípios do XX, a receber calçamento nas ruas 
centrais. Data desse período a colocação de trilhos para bondes, a criação do Passeio Público 
e, a determinação em forma de lei que, nas ruas XV de Novembro, Rua Barão do Rio Branco e 
na Praça Tiradentes, fosse permitidas somente construções de alvenaria.  
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Figura 7.3.10.8-4. Evolução da ocupação humana no Município de Curitiba, de 

1654 a 2000. (Extraído de IPPUC: www.ippuc.org.br). 

 
Ocorreu a ocupação dos bairros Batel e Alto da Glória pelos “Barões do Mate”, com as 
construções de casarões de alvenaria inspirados em castelos europeus. Nas regiões 
circunvizinhas ao Batel, correspondentes aos atuais bairros do Portão e Rebouças, 
estabeleceram-se fábricas e residências dos operários. 
 
O setor administrativo da cidade ficou concentrado à rua Barão do Rio Branco. A Prefeitura foi 
instalada no palacete construído na atual Praça Generoso Marques; o Palácio do Congresso, no 
casarão ocupado hoje pela Câmara Municipal; o Palácio do Governo, onde está implantado o 
Museu da Imagem e do Som; a Estação Ferroviária na praça Eufrásio Correia, hoje Estação 
Plaza e, a Estação de Bondes, situada onde é hoje a Slavieiro Veículos. 
 
Apresentando crescimento populacional e industrial, a partir da década de 1980, Curitiba 
adquiriu caráter de metrópole e, apesar de contar com planejamento urbano e estrutura 
administrativa condizente, enfrenta problemas que são inerentes aos grandes centros, como 
aumento demográfico, poluição, enchentes, disposição de resíduos sólidos, saneamento, 
ocupação irregular de áreas indevidas como encostas e fundos de vales, etc. (Figura 7.3.10.8-
4). 
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O avanço do processo de urbanização e industrialização, iniciado nos primórdios do século XX, 
teve como resultado uma drástica alteração dos padrões de uso e ocupação das áreas. São 
datados desta época os chamados sítios arqueológicos contemporâneos ou históricos que 
compreendem acampamentos de pesca, casas, lixões, e indústrias abandonadas, além de todo 
o uso e ocupação atual do solo que deixe algum tipo de vestígio da atividade desenvolvida no 
local ou pela população do entorno (CONATY, 2001).  
 

⇒ Dos Caminhos Coloniais à BR 116/476 
 

A ocupação do planalto curitibano teve sua origem em incursões de exploradores que, saindo de 
Paranaguá, atravessaram a Serra do Mar em busca de ouro e na captura de índios. Utilizaram, 
para tanto, trilhas indígenas do Caminho do Peabiru e, gradativamente, caminhos que eram 
abertos em função de locais que apresentassem melhores condições topográficas para a 
passagem de tropas. Primeiramente ligando o litoral ao planalto, esses caminhos permitiram 
também o deslocamento entre vilas, arraiais e fazendas. Contribuíram, ainda, para a fixação de 
moradores ao longo de seus trajetos.  
 
Na área em estudo, a rodovia BR 476 cruza, no seu setor norte, com dois Caminhos Históricos: 
o Caminho do Itupava que iniciava no rio Belém, onde atualmente se localiza o Largo 
Bittencourt, ao lado do Círculo Militar. Rumando para leste, transpunha os rios Belém e Juvevê e 
cruzava o rio Bacacheri descendo para o rio Atuba. Direcionando-se sempre para leste, o 
caminho passava pela Varginha, atravessava o rio Palmital atingindo a Borda do Campo, 
dirigindo-se para a Serra do Mar. Cortando-a, findava no Porto de Cima. O local onde, 
provavelmente a BR 476 encontra o antigo caminho do Itupava, situava-se no Bairro Alto, nas 
proximidades do Hospital Vita. 
 
A ocupação do território a leste de Curitiba, bem como parte da identidade histórica dos 
Municípios de Morretes, Antonina e Paranaguá, encontra no Caminho da Graciosa uma 
referência obrigatória. No Paraná, todo o período provincial foi fortemente marcado pelas 
relações comerciais que se estabeleceram através dele. 
 
Aberto por volta de 1646 por Gabriel de Lara iniciava no rio da Graciosa, conhecido como 
Curitibaíba. Apresentando difícil acesso para o transporte de mercadorias, em virtude da falta de 
manutenção, em 1853, por determinação do Conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcellos, o 
engenheiro Henrique de Beaurepaire Rohan deu início, em 1854, à construção da Estrada da 
Graciosa. A construção teve seu término em 1873, perdurando por um período de 19 anos. Seu 
trajeto seguia a atual Rua Erasto Gaertner, cortava o rio Bacacheri e seguia em direção ao rio 
Atuba, no bairro de mesmo nome. Desse ponto seguia para o Palmitalzinho e logo depois 
chegava a Borda do Campo. O ponto de encontro da BR 476 e o caminho da Graciosa localiza-
se nas proximidades do viaduto de acesso ao Bairro Alto. Em Curitiba, o Caminho da Graciosa 
corresponde às atuais Ruas Monteiro Tourinho, Erasto Gaetner, Munhoz da Rocha, João 
Gualberto e Barão do Serro Azul, ligando a região do Atuba à Praça Tiradentes (IPPUC, 2004, p. 
13). 
 
Como ligação entre o litoral e o planalto, foi bastante utilizado, no século XVI, o caminho do 
Arraial. Constituiu um dos principais acessos, pois, cortando a Serra do Mar, servia como 
ligação entre as atuais cidades de São José dos Pinhais e Morretes. 
 
O Caminho do Arraial pode ser compreendido em duas partes distintas: a primeira, situada entre 
o rio Nhundiaquara (antigo rio Cubatão) e o alto da Serra do Mar, cortando terreno acidentado e, 
a segunda, do Arraial Grande até a freguesia de São José dos Pinhais, atravessando áreas mais 
planas. Segundo Júlio Moreira (1975, p. 370),  
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No trecho entre São José dos Pinhais e Arraial Grande (povoados importantes e 
de bastante comércio) o trânsito era intenso e havia moradores ocupando os 
terrenos dos dois lados da estrada. Por quase três séculos, esta via serviu aos 
viajantes que, da região sul do rio Iguaçu desciam para o litoral. 

 
Utilizado para o transporte de tropas, no Caminho do Arraial encontravam-se boas pastagens e 
os tropeiros que saiam dos Campos Gerais e rumavam para o litoral, viajavam em caminho 
direto pelo atual Campo Comprido até São José, passando pela Fazendinha e Xaxim (pela atual 
Rua Francisco Derosso) (CHMYZ, Coord. 2009, p. 8). 
 
Na malha viária da cidade seu trajeto corresponde, atualmente, às Ruas Francisco Derosso, 
Wiston Churchill e República Argentina ligando a região do Xaxim ao bairro Portão.  
 
No século XVIII, a ligação entre Curitiba e o interior do Estado, assim como aos centros 
localizados ao norte, como São Paulo e ao Rio Grande do Sul, era possível através da Estrada 
do Mato Grosso. Localizada na região oeste da cidade, articulava-se com a Estrada do Viamão. 
Partindo da Praça Tiradentes, parte dela mostrava-se como prolongamento da malha urbana, 
correspondendo seu traçado às atuais ruas Cândido de Leão, Emiliano Perneta, Benjamin Lins, 
Av. do Batel, Bispo Dom José, Av. Nossa Senhora da Luz e Eduardo Sprada. 
 
A ocupação do planalto curitibano paulatinamente foi traçando caminhos que ligavam sítios e 
fazendas. Os locais, aglutinando moradores, começaram a se identificados com topônimos 
como Pinheirinho, Xaxim, Portão, Fazendinha, etc. Atalhos ligando esses caminhos principais 
também foram surgindo, dando origem a novos acessos: 

 
No Portão, situava-se o encontro de um atalho que, vindo de Campo Comprido, 
atravessava o Barigüi, a Fazendinha, completando a ligação entre os dois 
caminhos, o de Campos Gerais com o de São José, com destino a Paranaguá e 
São Francisco. Mais tarde, com a abertura da avenida “República Argentina” e 
da estrada de São José até Curitiba, pelo Uberaba, o caminho passou a ser 
conhecido pelo nome de Estrada Velha de São José. O atalho da Fazendinha, 
ou do “Rodeio”, foi aberto nos fins do século XVII e melhorado no início do 
século XVIII. Ainda é conhecido como Estrada da Fazendinha, apesar de ter 
recebido, em longo trecho, o nome de Rua João Dembinski (CHMYZ, Coord., 
2009, p. 8). 

 
Polarizada em torno da área central da cidade, onde se desenvolviam atividades de comércio e 
prestação de serviços, Curitiba tem, no final do século XIX e início do XX, o crescimento do ciclo 
da erva-mate e o processo de imigração, com o estabelecimento de colônias em torno da cidade 
e sua periferia. 
 
Situadas fora do perímetro urbano, vivendo inicialmente com uma economia de subsistência, 
com o tempo, esses imigrantes iniciaram relações de comércio com a região central da cidade 
para a venda de seus excedentes agrícolas. Surgiram desse movimento “as vias carroçáveis em 
sentido radial, corredores de ligação entre a periferia e centro, assentados sobre acidentes 
geográficos, espigões e fundos de vale, assim como faziam os primeiros desbravadores 
portugueses” (IPPUC, 2004, p. 17). 
 
Com o crescimento das colônias começaram a se formar, ao longo dos caminhos que as 
ligavam ao centro, entrepostos comerciais, os quais caracterizavam o padrão cultural dos 
imigrantes ali fixados. 
 

Os caminhos de ligações com caráter radial, da periferia (colônias) em direção 
ao centro, podem ser atualmente nomeados pelas ruas: Manoel Ribas, 
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Desembargador Hugo Simas, Mateus Leme, Nilo Peçanha, Anita Garibaldi, Sen. 
Salgado Filho, Nicola Pellanda, Candido Hartmann, Carlos Klemtz e Theodoro 
Makiolka. Foram importantes e relevantes incialmente como via de penetração, 
tornando-se depois vias de estabelecimento e circulação (CHMYZ, Coord., 2009, 
p. 8). 

 
O aumento da população em Curitiba que, em 1890 contava com cerca de 50 mil habitantes e, 
em 1940, com 130 mil, associado ao surto de industrialização do pós-guerra (1945) que resultou 
no desenvolvimento da área urbana das cidades trouxe preocupação relacionada ao 
planejamento urbano. Em Curitiba, essa preocupação já era manifestada desde o início da 
década de 1940 quando, entre 1941 e 1943, foi implantado o Plano Agache, o qual redefiniu o 
planejamento urbano da cidade para um sistema radiocentrico, ou seja, para um sistema de 
crescimento radial hierarquizado, com abertura de avenidas radiais e perimetrais, definição de 
zoneamento com setores especializados e implementação de medidas de saneamento a partir 
do represamento de rios e a criação de parques (criação do Parque Lagoa, atual Parque Barigui) 
e normatização de aspectos construtivos. Dele resultaram a criação do Centro Cívico, Área 
Industrial do Rebouças (no entorno do edifício da RFFSA), Cidade Universitária (atual Centro 
Politécnico), Centro Militar (Bacacheri) e Hipódromo (Prado Velho-PUC) (IPPUC, 2004, p. 21). 
 
A mecanização do campo nas décadas de 1950 e 1960 ocasionou êxodo rural para as cidades. 
Na época Curitiba polarizava as atenções dos migrantes dando início a um crescimento 
desordenado à cidade. O crescente desenvolvimento econômico do Estado do Paraná resultou 
na necessidade de uma adequação do Plano Agache, sendo criado o Plano Piloto de 
Zoneamento de Uso que estabeleceu nova divisão à cidade em zonas residenciais, comerciais, 
industriais e rurais. 

 
A formulação final do plano Diretor de Curitiba, iniciado em meados da década de 1960, deu-se 
30 anos após. Sofrendo desdobramentos em Planos Setoriais, estes foram integrados entre si 
procurando-se desenvolver ações que não conflitassem a população e a ocupação urbana 
focando-se três eixos básicos: o uso do solo, o sistema viário e o sistema coletivo.  
 
A área em estudo, composta por 23 bairros (Atuba, Tingui, Bairro Alto, Bacacheri, Jardim Social, 
Tarumã, Capão da Imbuia, Cristo Rei, Jardim Botânico, Cajuru, Jardim das Américas, Prado 
Velho, Guabirotuba, Parolin, Hauer, Fanny, Novo Mundo, Boqueirão, Xaxim, Capão Raso, 
Pinheirinho, Tatuquara e CIC) é cortada pela BR 116, atual BR 476, e liga a região sul à região 
nordeste de Curitiba. Constituindo a principal rodovia brasileira, com uma extensão total de 
aproximadamente 4.385 quilômetros, tem orientação longitudinal, com início na Cidade de 
Fortaleza, no Estado do Ceará e término na Cidade de Jaguarão, no Estado do Rio Grande do 
Sul, na fronteira com o Uruguai.  
 
O trecho da BR 116 compreendido entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina teve sua 
terraplenagem executada pelo 9º DRF-DNER no período compreendido entre 1944 e 1953. O 
percurso urbano de 11 km compreendido entre o bairro Atuba e a Avenida Marechal Floriano foi 
implantado e pavimentado em pista dupla entre os anos de 1956 e 1959.  O trecho entre a divisa 
dos estados do Paraná e São Paulo e o bairro do Atuba teve sua pavimentação executada entre 
1957 e 1961. 
 
No Planalto Curitibano a rodovia BR 116/BR 476, quando de sua construção na década de 50, 
encontrava-se nos arredores da cidade. O crescimento populacional no seu entorno, no entanto, 
absorveu-a, e cerca de um terço da população curitibana mora, atualmente, em bairros que 
foram cortados pela sua implantação e tiveram seu crescimento por ela influenciado, 
conservando a região poucos traços naturais e históricos característicos de sua ocupação inicial.  
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⇒ Bairros Envolvidos 
 

Atuba 
 
O Bairro Atuba faz divisa com os Bairros Santa Cândida, Tingui e Bairro Alto e o Município de 
Colombo. Compreendendo uma área com 4,27 km² tem seu ponto inicial, de acordo com a 
Prefeitura Municipal, na Ponte da Estrada das Olarias sobre o Rio Atuba. Segue pelo Rio Atuba, 
rio sem nome, Rua Rio Mucuri, Rua Alberico Flores Bueno, Rua Modesto Piccoli, Av. Monteiro 
Tourinho, antiga Estrada para Colombo, Av. Mascarenhas de Morais, Rua Comendador Zake 
Sabbag, Estrada das Olarias, até o ponto inicial. Dista 8,17 km do marco zero da cidade. 
 
Localizado na região nordeste da cidade, o Bairro Atuba, uma referencia ao rio Atuba que cruza 
a região, tem sua origem ligada à história dos Bairros Bacacheri e Bairro Alto. Abriga, segundo 
historiadores, os primeiros núcleos de moradores de Curitiba que, por volta de 1653 saíram do 
litoral dirigindo-se ao planalto á procura de minas auríferas.  
 
Bacacheri 
 
O Bairro Bacacheri, com 6,98 km² de área situa-se na região nordeste da cidade, a 3,14 km do 
seu marco zero. Limita-se com os bairros: Cabral, Jardim Social, Boa Vista, Tingui e Bairro Alto. 
A sua área é delimitada tendo como ponto inicial a confluência da Rua Cel. Romão Branco e Av. 
Nossa Senhora da Luz. Segue pela Av. Nossa Senhora da Luz, Estrada de Ferro Curitiba – Rio 
Branco do Sul, Av. Paraná, Ruas Fernando de Noronha, Vinte e Nove de Junho, Miguel Jorge, 
sem nome, Av. Monteiro Tourinho, Rio Bacacheri, Rua sem nome do Conjunto Solar, Marginal 
da BR 116, Av. Edgard Stelfeld, Ruas Ozório Duque Estrada, Lange de Morretes, Cel. 
Temistocles de Souza Brasil, Cel. Romão R. de Oliveira Branco, até o encontro com o ponto 
inicial. 
 
No século XVII a região do Bacacheri estendia-se desde o rocio da Vila de Nossa Senhora da 
Luz dos Pinhais até as margens do rio Bacacheri e pertencia a Antônio Martins Frutuoso. 
Vendida a Mateus da Costa Rosa, em 1700 este a deixou em testamento para Diogo da Costa, 
o qual a transferiu como herança a seu filho João da Costa Rosa. Levantamentos de bens rurais 
efetuados em 1818 pela Câmara de Curitiba apontam a existência de duas fazendas contíguas 
denominadas Bacaxiry, sendo uma de propriedade do Tenente Domingos Machado e, outra, de 
propriedade do Sr. Joaquim Alves de Araújo. Saint Hilaire, quando de sua passagem por 
Curitiba, em 1820 relata ter parado, após uma légua do percurso quando se dirigia de Curitiba 
para a Serra de Paranaguá, em um pequeno sítio denominado Bacacheri. Em ata da Câmara 
Municipal datada de 1858, o local é citado em um pedido de uma carta de foro de 50 braças na 
área denominada Josefá Quaresma, situada em uma estrada de ligação entre o Bacacheri e o 
Cajuru. 
 
Suas origens estão ligadas, ainda, com a instalação da Colônia Argelina em 1869. Constituída 
por imigrantes franceses originários da Argélia, o núcleo era composto inicialmente por 117 
colonos que se dedicavam à agricultura. Mais tarde recebeu também alemães, suíços, suecos, 
ingleses e, posteriormente, italianos. Suas raízes confundem-se também com a Estrada da 
Graciosa, pois a atual Avenida Erasto Gaertner compunha parte da antiga estrada e, no seu 
entorno desenvolveram-se estabelecimentos comerciais e de serviços. O núcleo prosperou até 
1887 quando foi inaugurada a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. A instalação da ferrovia 
resultou na diminuição do fluxo de viajantes pela Estrada da Graciosa e, assim parte da 
economia direcionou-se para implantação de olarias, selarias, serrarias e produção de 
cerâmicas. 
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No bairro encontram-se as instalações do Museu Egípcio da Ordem Rosa-Cruz (o templo faz 
parte de um conjunto arquitetônico de seis edifícios em estilo egípcio inaugurado em 1964), o 
Moinho Curitibano instalado no bairro a mais de 60 anos e, os clubes Duque de Caxias e 
Graciosa Country Clube, além de instalações do Exército e Aeronáutica, o Aeroclube do Paraná 
fundado em 1932 e, o Aeroporto do Bacacheri.  
 
O Parque Inglês compõe parte de sua história. Encontra-se em uma área onde, na década de 
1890, os ingleses Phelipe Tod e Frederico Fowler estabeleceram indústria e comercio. Servindo 
de entreposto entre a Colônia Argelina e Curitiba era, igualmente, parada para os viajantes entre 
Curitiba e o Litoral. Após a implantação da ferrovia, no entanto, Phelip Tod adaptou a área, onde 
tinham sido plantadas diversas árvores, para local de lazer. Atualmente resta somente uma 
edificação da época. Situada na Avenida Erasto Gaertner número 1696/98, a edificação foi 
cadastrada no Acervo Patrimonial da Região Metropolitana de Curitiba RMC, sob n.º 
09361/Decreto 1547(574), e arrolada no levantamento do IPPUC para o Plano de Preservação 
do Patrimônio Cultural de 1986, sob o n.º de Ordem: 27 R 4ª. 
 
Datado da mesma época encontra-se outro marco da história do Bacacheri: a "Casa do Burro 
Bravo”. Construído em 1866, localizava-se às margens do caminho da Graciosa e serviu de 
pouso para viajantes. Anos mais tarde foi utilizada como prostíbulo e ficou conhecida como 
“Casa das Francesas”. Situada na Avenida Erasto Gaertner, nº 2035, a edificação foi tombada 
em dezembro de 1992 pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico sob n.º 
09360/Decreto 1547(108).  Foi restaurada, tendo recebido vistoria final e aprovação da obra pela 
Coordenadoria e do Patrimônio Cultural em 26 de agosto de 2010. 
 
Bairro Alto 
 
O Bairro Alto localiza-se na região nordeste da cidade, a 6,53 km do seu marco zero. Com uma 
área de 7,02 km², sua delimitação se dá a partir da confluência das Ruas Alberico Flores Bueno 
e Rio Mucuri, seguindo pela Rua Rio Mucuri, Ribeirão sem nome, Rio Atuba, Av. Victor Ferreira 
do Amaral, Rio Bacacheri, Rio sem nome, Marginal da BR 116, Rua Alberico Flores Bueno, até o 
ponto inicial. Limita-se com os Bairros Atuba, Bacacheri, Jardim Social, Tarumã e Tingui e, com 
os Municípios de Pinhais e Colombo. 
 
A região, caracterizada por terrenos altos, mostra-se ligada ao início da ocupação do planalto 
curitibano. Considerado, por alguns historiadores, como o local que abriga o primeiro povoado 
de Curitiba, datado de meados do século XVII, nele foi implantado o Parque Histórico da Vilinha. 
Representando o marco de sua origem, encontra-se no final da rua Marco Polo e foi criado 
através do Decreto n.º 29/1972. A área destinada ao parque foi doada à prefeitura de Curitiba, 
em 1967, por Max Sesselmeier Aichner e sua mulher Irene Trentin Aichner, e Anacleto Busato e 
sua mulher Terezinha Próspero Busato.  
 
A localização exata da Vilinha ou Arraial dos Cortês, no entanto, é ainda hoje controversa. 
Baseados nas informações de Auguste de Saint Hilaire que visitou Curitiba em 1820 (1978, p. 
69) e na memória de Antonio Vieira dos Santos de 1850 (1951, p. 35), historiadores como Julio 
E. Moreira (1972, p. 77) e Ruy C. Wachowicz (1993, p. 7), entre outros, ela encontrava-se na 
margem do rio Atuba e, dela teriam saído os formadores da vila implantada no espaço da atual 
Praça Tiradentes. A data dessa transferência varia de 1641 a 1654 nas diversas abordagens 
históricas.  
 
Pertencente à família Castilho, a região do Bairro Alto teve o início de seu loteamento em 1940, 
mas recebeu as primeiras plantas de loteamento urbano na década de 1970, mantendo até 
então características rurais. 
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Boqueirão 
 
O bairro Boqueirão, situado no setor sudeste de Curitiba, é um dos maiores e mais populosos da 
cidade. Distante 9,19 km do marco zero da cidade, ocupa uma área com 14,80 km². É delimitado 
tendo como ponto inicial a confluência dos Rios Belém e Iguaçu, seguindo pelo Rio Iguaçu, Av. 
Marechal Floriano Peixoto, Ruas Maestro Carlos Frank, Cristiano Strobel, Cel. Luiz dos Santos, 
Humberto Ciccarino, André F. Camargo, Chanceler Osvaldo Aranha, Irmã Flávia Borlet, Irmã 
Maria Lúcia Roland, Rio Belém, retornando ao ponto inicial. Limita-se com o Bairro Alto, 
Boqueirão, Hauer, Uberaba e Xaxim. 
 
As primeiras informações a respeito da região datam de 1856, no registro da fazenda Boqueirão 
de propriedade do Coronel Antônio Ferreira. Com cerca de 1.000 alqueires o local se 
caracterizava pela presença de muitas áreas de banhado. Utilizada na época para criação de 
gado e cavalos, dela também era extraída madeira. Com a morte do Coronel em 1855, as terras 
foram partilhadas pelos herdeiros, mas permaneceram com o mesmo nome, sendo conhecidas 
como propriedades Boqueirão. 
 
Um dos herdeiros, o Major Theolindo Ferreira Ribas conservou a fazenda até 1910, vendendo-a 
para Victor Ferreira do Amaral, Homero Ferreira do Amaral e Alexandre Harthey Gutierrez. 
 
Em 1933, os novos proprietários fundaram a Companhia Territorial Boqueirão com a finalidade 
de dividir os 960 alqueires da Fazenda Boqueirão em lotes para venda. As vendas começaram 
em 1934 e o último lote foi vendido no ano de 1982. 
 
Durante anos a área permaneceu com características rurais em razão de sua geografia e era 
vista como impropria para o desenvolvimento imobiliario. 
 
Com desenvolvimento lento, a região recebeu impulso quando, na década de 1930 um grupo de 
Menonitas (imigrantes russos) comprou a fazenda de Jesuino Martins, vizinha da fazenda 
Boqueirão dedicando-se à criação de gado leiteiro. Com a proibição de venda de leite cru em 
Curitiba, no entanto, os leiteiros se uniram e criaram uma unidade para pasteurizar, embalar e 
distribuir o leite, nascendo assim a Cooperativa dos Lacticínios da Cidade (a CLAC). 
 
A instalação do regimento de infantaria do exército, no final da década de 1950, contribuiu para 
o aumento populacional do bairro. 
 
Na década de 1970 os moradores criaram a Associação Comunitária Santo Inácio e o bairro 
recebeu novo impulso desenvolvimentista, com a instalação de escolas, posto de saúde, a 
canalização do Belém e a abertura da continuidade da Avenida Marechal Floriano. Nos anos de 
1980 e 1990 a implantação dos eixos de transporte coletivo do Polo das Malhas (um complexo 
de lojas de tecidos e vestuário), e a construção da Rua da Cidadania, trouxeram modernidade 
ao bairro que hoje tem vida própria, dispondo de todo tipo de comércio, serviços, agências 
bancárias, escolas e atendimento de serviços públicos. Outra referência da região é o Parque 
Náutico Iguaçu. 

 
Cajuru 
 
O Bairro Cajuru, situado na região leste de Curitiba, dista 7,23 km de seu marco zero e tem uma 
área com 11,55 km². É delimitado tendo como ponto inicial a Ponte da Estrada de Ferro Curitiba 
– Paranaguá sobre o Rio Atuba. Segue pelo Rio Atuba, Marginal BR 277, Marginal BR 116, 
Estrada de Ferro Curitiba – Paranaguá, até encontrar novamente o ponto inicial. Limita-se com 
os Bairros Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Jardim das Américas e Uberaba e também com 
os Municípios de São José dos Pinhais e Pinhais. 
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Com nome derivado da palavra indígena “Cahajurú”, que significa “boca ou entrada da mata”, a 
região fazia parte das terras que formavam o antigo Caminho do Itupava e, tem sua primeira 
referência datada de 1681, em uma petição de terras no caminho de “Yuberaba” (caminho de 
Itupava), no sítio chamado de “Cahajurú”. 
 
Registros de compras e transferências de terrenos na chamada Restinga do Cajuru são 
encontrados desde a década de 1840, mas o bairro começou a se desenvolver somente em 
1899, com a compra de um terreno com 15 hectares pela Congregação das Irmãs de José de 
Chambery, onde implantaram o Noviciado de São José. Dois anos depois, as irmãs criaram um 
orfanato e, em 1907, o Pensionato de Nossa Senhora de Lourdes, que se tornou colégio no 
mesmo ano, tornando-se um dos principais de Curitiba. 
 
Em consequência da divisão de bairros realizada em 1975 pela Prefeitura Municipal de Curitiba, 
hoje o colégio Nossa Senhora de Lourdes pertence ao bairro Jardim Botânico (antigo 
Capanema). 
 
De importância para a região, foi a construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, pois no 
bairro foram instaladas as oficinas dos equipamentos ferroviários. Deriva delas a designação 
dos loteamentos efetuados na região em meados da década de 1950 e que deram origem à Vila 
Oficinas e Vila dos Ferroviários, onde residiam funcionários da R.F.F.S.A. 
 
Abriga todo tipo de comércio, serviços e equipamentos públicos como escolas, posto de saúde, 
creche e outros benefícios. 
 
Cortado por vários cursos fluviais é no Cajuru que o rio Iguaçu tem suas nascentes, a partir da 
confluência dos rios Iraí e Atuba. Nesse local, visando a sua preservação, foi implantado o 
Parque Linear Cajuru, o qual recuperou também, parte do rio Atuba. Este teve suas margens 
recuperadas entre 2002 e 2003 pela prefeitura, resultando na recomposição da mata ciliar. Ao 
seu lado foi criado, ainda, o Parque dos Peladeiros, composto por espaços com canchas de 
futebol para jogos amadores. 
 
Capão da Imbuia  
 
Situado na região leste da cidade, o Bairro Capão da Imbuia dista 5,50 km de seu marco zero. 
Com uma área de 3,16 km² tem seus limites iniciando na ponte da Av. Victor Ferreira do Amaral 
sobre o Rio Atuba. Segue pelo Rio Atuba, Estrada de Ferro Curitiba – Paranaguá, Marginal da 
BR 116, Rua Agamenon Magalhães, Divisa Estádio Pinheirão, Rua Armando Prince, Av. Victor 
Ferreira do Amaral até atingir novamente o ponto inicial. 
 
Criado em 1975, por medida administrativa que o separou do bairro Cajuru, o Capão da Imbuia 
faz divisa com os bairros Tarumã, Cajuru e Cristo Rei e o Município de Pinhais. 
 
Originalmente formado por áreas de várzeas, tem seu nome oriundo da grande quantidade de 
imbuias encontradas na região, madeira utilizada na fabricação de móveis. A região foi utilizada, 
também para criação de animais, principalmente gado e cavalos. 
 
No bairro se encontra o Bosque Capão da Imbuia. O terreno pertencia à família Reginato que, 
em 1955, fez doação para a prefeitura da cidade. Formado em uma área com 39.000 m², com 
árvores de várias espécies como: imbuias, canelas, araucárias e pinheiros centenários, ali foi 
instalado também o Museu de História Natural da cidade. O Bosque foi tombado pela 
Coordenadoria do patrimônio Cultural através do processo estadual nº 86/83. 
 
Capão Raso 
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Localizado na região sul da cidade, a 8,76 km de distância de seu marco zero e com uma área 
com 5,06 km², o Bairro Capão Raso é delimitado a partir da confluência da Av. Brasilia e 
Marginal da BR 116. Segue pela Marginal da BR 116, Ruas Ipiranga, Francisco Raitani, André 
Ferreira Barbosa (via rápida), Olindo Sequinel, Rio sem nome, Córrego Capão Raso, Rua Pedro 
Gusso, Av. Rep. Argentina, Ruas Pedro Bonat, Pedro Américo, Av. Brasilia, até encontrar 
novamente o ponto inicial. Limita-se com os Bairros: Cidade Industrial, Novo Mundo, Pinheirinho 
e Xaxim. 
 
O bairro tem sua origens em uma propriedade pertencente a Catharina e Antônio Gasparin. 
Imigrantes italianos, o casal constituiu família numerosa composta por 14 filhos, os quais 
auxiliaram no desenvolvimento da região. A família trabalhou na construção da Estrada de São 
José. Revestida com macadame, sistema de pavimentação constituído por uma mistura de terra, 
saibro e, algumas vezes, quando disponível, betume, a estrada recebeu esse tipo de 
revestimento até a propriedade dos Gasparin. Por essa razão a região era conhecida como o 
“Fim do Macadame”. A estrada era utilizada também por tropeiros que acampavam nas suas 
proximidades e vendiam seus produtos, principalmente erva-mate. 
 
Cidade Industrial 
 
A Cidade Industrial de Curitiba é o maior bairro da cidade, ocupando uma área com 43,38 km². 
Situado nas porções sudoeste, centro-oeste e noroeste de Curitiba, encontra-se a 9,92 km de 
distância de seu marco zero. Iniciando no Tatuquara, na BR 116, no cruzamento com a Estrada 
de Ferro – trecho Engº Bley – Curitiba, sua delimitação prossegue até o rio Barigui, e depois até 
um córrego que faz divisa dos Municípios de Curitiba e Araucária. Continua até a estrada velha 
do Barigui e, por esta, em direção norte numa distância aproximada de 1.75 km até o 
cruzamento com uma estrada carroçável; desse cruzamento segue por uma linha seca rumo 19º 
NO, em uma distância de 1 km até a estrada código ligação 1041; por esta segue em direção 
norte até a rua Raul Pompéia e a estrada da Irradiação; por esta segue em direção norte até a 
estrada de código 1131 1 e rua Pedro Cruzeta até a rua Eduardo Sprada; desse cruzamento 
continua por uma linha seca até o marco quilcrétrico nº 6 (seis) da BR 277, por esta até o 
quilômetro 4 no cruzamento com a rua João Falarz, por esta até o loteamento Domingos 
Zanlorenzi e planta Campo Comprido, contorna esses loteamentos a oeste e segue ao sul pelo 
rio Campo Comprido até o rio Barigui, por este a jusante, até o contorno ao sul dos loteamentos 
Francisco Klentz, Santa Amélia e Santa Ana até o Cemitério Jardim da Saudade, pelo sul até a 
Rua João Betega, por esta a Rua General Potiguara, por esta até a Rua Pedro Gusso, por esta 
até o início do córrego Capão Raso, por este até o Ribeirão do França, por este, a montante, até 
uma estrada carroçável, daí por esta contornando terras do Ministério do Exército até a BR 116, 
por esta rodovia até a nova estrada de ferro ponto de partida (IPPUC, 2011). Limita-se com os 
bairros Augusta, Campo Comprido, Capão Raso, Fazendinha, Novo Mundo, Orleans, 
Pinheirinho, Riviera, São Miguel e Tatuquara. 
 
O bairro corresponde ao distrito industrial da cidade e foi concebido como indutor do 
desenvolvimento industrial do Município e como uma área urbana provida de todos os serviços 
necessários. Criada em 1973, como resultado de convênio entre a URBS e o governo do Estado 
do Paraná, foi oficializado com o decreto nº 774 de 1975. 
 
Formado por várias vilas, pela extensão, é dividido em CIC Norte, CIC Central e CIC Sul. Na 
porção norte está a vila Jardim Gabineto, Vila Sandra, Atenas e Augusta, entre outras. Na 
porção central, a mais residencial, encontram-se as vilas Itatiaia, Osvaldo Cruz 1 e 2, Vila Nossa 
Senhora da Luz (a mais antiga do bairro), Santa Helena, Conquista, Caiuá, Barigui e várias 
outras. No CIC Sul, dentre diversas vilas, estão a Vila Verde e Vitória Régia. 
 
A cidade industrial cresceu bastante nos últimos anos, não só nas áreas destinadas à 
localização de indústrias, mas também nas zonas de habitação. 



                                                                                                              

Cap. IV - 281 
 

 
No bairro encontra-se o Pesque e Pague Polska. Localizado na rua dos Palmenses número 10, 
é uma das referencias das quatro gerações de poloneses que viveram no bairro. Nele está, 
ainda, o Parque dos Tropeiros, localizado na Rua Maria Lucia locher de Athayde, 10.000. O 
parque preserva a cultura gaúcha trazida pelos tropeiros que passavam próximo a Curitiba, 
conduzindo as tropas rumo à Feira de Sorocaba.  
 
Cristo Rei 
 
O Bairro Cristo Rei tem área pequena: 1,46 km². Situa-se a 2,76 km do marco zero da cidade e 
limita-se com os bairros: Alto da XV, Capão da Imbuia, Jardim Botânico e Tarumã. 
 
O bairro teve seu nome oficializado pelo Decreto 774/75, que instituiu a atual divisão 
administrativa de Curitiba. Sua delimitação tem início na confluência da Rua Ubaldino do Amaral 
e Av. Sete de Setembro. Segue pelas Av. Sete de Setembro, Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco, Rua Agamenon Magalhães, Marginal da BR 116, Estrada de Ferro Curitiba – 
Paranaguá, Rua Ubaldino do Amaral, retornando ao ponto inicial. A sua designação derivou da 
Igreja do Cristo Rei, cujo templo foi inaugurado em 1975, apesar de, no local já existir desde 
1937, uma pequena igreja e, também pela linha de ônibus que ligava o centro ao bairro. 
 
Anteriormente a 1975, o bairro teve outras denominações, pois de acordo com Atas da Câmara 
Municipal de Curitiba e mapas do início do século XX a localidade compunha parte do bairro 
Cajuru. Até hoje o maior hospital da região é conhecido como Hospital Cajuru e o Colégio Nossa 
Senhora de Lourdes, como Colégio Cajuru. Outra denominação foi Vila Morgenau, em função da 
criação da Sociedade Morgenau, em 1918 e do cinema Morgenau, um dos primeiros de Curitiba. 
Outros documentos também qualificam a região como Capanema.  
 
Fanny  
 
O Bairro Fanny encontra-se a 5,75 km do marco zero de Curitiba, no seu setor sul, e possui uma 
área com 2 km². Sua delimitação tem como ponto inicial a confluência das Avenidas Henry Ford 
e Presidente Wenceslau Bráz, seguindo pela Av. Presidente Wenceslau Bráz, Marginal da BR 
116, Rua Rosa Carvalho Chaves, Av. Henry Ford, até o retorno ao ponto inicial. Limita-se com 
os Bairros Guaíra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Parolin e Xaxim. 
 
Região pouco habitada por se mostrar imprópria para construções, o bairro é relativamente 
novo. Tem suas origens na década de 1950, surgindo em meio a uma leva de loteamentos 
dirigidas para operários. Seu nome foi uma homenagem à esposa de Roberto Hauer, 
proprietário de áreas na região e, fundador do time de futebol da então vila: Vila Fanny Futebol 
Clube, em 1952. 
 
A região se caracteriza pela concentração de indústrias e comércio. Em 1981, foi criado no 
bairro o Eixo de Animação Wenceslau Braz. Implantado no canteiro central da avenida, até 
então abandonado, foi transformado em área de lazer. 
 
Guabirotuba 
 
O bairro Guabirotuba situa-se no setor sudeste da cidade, a 4,87 km de seu marco zero. Com 
uma área de 2,63 km², sua delimitação tem como ponto inicial a confluência da Av. Comendador 
Franco e Rua Cel. Francisco H. dos Santos. Segue pelas Ruas Francisco H.dos Santos, José 
Rietmeyer, Rio Belém, linha reta e seca, Marginal da BR 116, Av. Comendador Franco, até 
encontrar novamente o ponto inicial. Limita-se com os bairros Hauer, Jardim das Américas, 
Prado Velho e Uberaba. 
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Guabirotuba 
 
O bairro Guabirotuba situa-se no setor sudeste da cidade, a 4,87 km de seu marco 
zero. Com uma área de 2,63 km², sua delimitação tem como ponto inicial a confluência 
da Av. Comendador Franco e Rua Cel. Francisco H. dos Santos. Segue pelas Ruas 
Francisco H.dos Santos, José Rietmeyer, Rio Belém, linha reta e seca, Marginal da BR 
116, Av. Comendador Franco, até encontrar novamente o ponto inicial. Limita-se com 
os bairros Hauer, Jardim das Américas, Prado Velho e Uberaba. 
 
Representa um bairro tradicional da cidade. Em 1736 a região era de propriedade do 
vigário D. Ignácio Lopes. Era cortado por um caminho que ligava a Vila de Curitiba ao 
Arraial Grande, correspondente à atual Avenida Senador Salgado Filho. Esse caminho 
representava também a ligação para o sul, com Santa Catarina e, no século XIX era 
percorrida por viajantes e tropeiros. Com a construção, em 1899, do primeiro 
Matadouro Municipal da cidade, serviu para o transporte de gado para o abate. O 
Matadouro funcionou até 1964. No prédio foi instalada, anos depois, a ASSOMA 
(Associação dos Meninos de Curitiba), desativada no ano de 2008 e, hoje constitui 
uma unidade do Instituto Federal do Paraná (IFPR). 
 
Nas primeiras décadas do século XX a antiga estrada começou a receber 
estabelecimentos comerciais em seu entorno e, a região, começou a desenvolver. Por 
ela eram transportados para Curitiba os produtos das olarias da família Mehl, 
passavam tropeiros e carroças de cereais dos colonos que moravam na região. 
 
O bairro sediou, durante anos, o Hipódromo. Situava-se no local onde se encontra a 
Pontifícia Universidade Católica. Pertence, hoje, ao bairro Prado Velho, uma referencia 
ao antigo hipódromo, que mudou sua sede para o bairro Tarumã.  
 
Antes da abertura da rodovia BR- 116, o Guabirotuba incluía as regiões da atual 
avenida Comendador Roseira até o Corte Branco (Vila Edy) onde se iniciava o bairro 
Uberaba.  
 
Com o desenvolvimento do bairro, em 1920, este passou a ser servido por bondes 
elétricos e, em 1953 foi construída a Igreja Imaculada Conceição, atendendo a 
população católica. No bairro foi instalada também a fábrica de eletrodomésticos 
Eletrolux, antiga Prosdócimo. 
 
Hauer 
 
O Bairro Hauer encontra-se na região sudeste da cidade, a 5,69 km de distância de 
seu ponto zero. Com uma área de 4,02 km² tem sua delimitação partindo da 
confluência da Marginal da BR 116 e Av. Mal. Floriano Peixoto, seguindo pela 
Marginal da BR 116, linha reta e seca, Rio Belém, Ruas Irmã Maria Lúcia Roland, Irmã 
Flávia Borlet, Chanceler Osvaldo Aranha, Waldemar Kost, sem nome, Marginal da BR 
116, retornando ao ponto inicial. Limita-se com os bairros Boqueirão, Fanny, 
Guabirotuba, Parolin, Prado Velho, Uberaba e Xaxim. 
 
O bairro tem suas origens no começo do século XIX e compunha parte das 
propriedades do imigrante Joseph Hauer, industrial que em 1892 instalou a luz elétrica 
em Curitiba.  A área com cerca de 500 alqueires, estendia-se do Rio Belém até quase 
o bairro Novo Mundo. Com o falecimento do Sr. Roberto, seus herdeiros o lotearam, a 
partir de 1948. Primeiramente foi loteado o lado situado à esquerda da atual Avenida 
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Marechal Floriano e depois o lado o direito, onde se ergueu a primeira capela, 
dedicada à Santa Rita de Cássia. Em 1962, junto à capela foi fundada a Associação 
das Abelhinhas, instituição que passou a desenvolver programas de assistência social 
no bairro, dando origem ao atual Lar Escola Colméia. 
 

 
7.3.10.9 Pesquisas Arqueológicas - ADA 

Referências antigas a sítios ou peças arqueológicas no Município de Curitiba e sua 
região metropolitana são escassas e fragmentárias. São fornecidas por Telemaco 
Borba (1908, p. 130) que assinala a presença de estruturas subterrâneas e recipientes 
cerâmicos, lâminas de machados de pedra, pontas de flechas, mós e tembetás nos 
Municípios de Piraquara, São José dos Pinhais, Campo Largo e também Curitiba. 
 
Romário Martins, ao catalogar as peças da Seção de Arqueologia do Museu 
Paranaense, citou "machados de pedra polida, procedentes do Município de 
Araucária" e "almofariz em forma de coco [...] encontrado numa escavação feita em 
rua da cidade de S. José dos Pinhais." (1925, p. 22).  
 
Registros de encontros ocasionais de peças relacionadas a ocupações indígenas e 
históricas na região de Curitiba são datados de 1955, quando artefatos de pedra foram 
localizados por funcionários da Prefeitura Municipal na rua Júlia Wanderley (bairro 
Mercês). Na década de 1960, na rua Marechal Deodoro, pilão de pedra foi encontrado 
próximo ao edifício da Receita Federal, quando eram realizados trabalhos para seu 
alargamento. Na rua XV de Novembro, na mesma ocasião, foi registrada uma mão de 
pilão. A ocorrência dos dois artefatos e sua proximidade indica a existência de um sítio 
arqueológico entre as duas ruas e sob as edificações, calçadas e asfalto. 
 
Em 1965, remanescentes construtivos foram encontrados por ocasião das obras 
realizadas na rua XV de Novembro, nas proximidades da Rua Ébano Pereira. 
Correspondiam aos restos de uma ponte em alvenaria de pedra sobre o rio Ivo, que 
teve sua construção iniciada em 1871, substituindo outra mais antiga, em madeira.  
 
Alicerces de habitações antigas foram observados também, em 1985, quando da 
realização das obras de escavação de leito de rua e da implantação do calçadão em 
frente à Catedral Basílica. Da mesma forma ocorreram no trecho de ligação da Rua 
Cruz Machado com a Travessa Tobias de Macedo.  
 
Em 1996, na área central da cidade, durante as obras para instalação da Arcada do 
Pelourinho e do Chafariz da Maria Lata D’água, no Largo José Borges de Macedo, foi 
exposta grande quantidade de material cerâmico. Esse espaço foi ocupado pelo 
Prédio da Cadeia e Câmara de Curitiba, construído no início do século XVIII. Nele 
também podem estar os restos do pelourinho do século XVII. 
 
Em 1999, fragmentos de cerâmicas antigas, porcelanas e vidros foram coletados junto 
a um barranco em uma construção na rua Dr. Muricy. Situada nas proximidades do 
relógio das Flores, a edificação antiga, pertencente à família Schaeffer, fora 
preservada, mas o solo mostrava-se completamente revolvido. Nesse ano, ainda, 
escavações realizadas em frente à Catedral Basílica para instalação de cabos de alta 
tensão, expuseram espessa camada arqueológica contendo restos de louças e 
cerâmica artesanal. Na Rua José Bonifácio, ao lado da Catedral, esqueletos humanos 
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foram registrados. Os ossos, desarticulados e partidos foram recolocados na vala e, 
devem estar relacionados aos enterros praticados no espaço da antiga Matriz. 
 
Aliados aos achados fortuitos, as informações orais remetem também para locais com 
presença de vestígios histórico-arqueológicos, a antigas fazendas e caminhos, assim 
como a denominações e paisagens existentes anteriormente ao desenvolvimento 
urbano. Relatos de moradores do bairro Mercês (BRUNETTI; BOSCHILIA, 1985) citam 
a presença de negros alforriados, caboclos e índios na região. Segundo Júlio Mann: 

  

Perto da chácara da minha família havia uma povoação indígena. é, 
bom, mas não posso falar dos índios, mas vestígios foram achados, 
muitos vestígios ali, né. O seu Rubens Meister quando fez a casa 
dele encontrou utensílios deles, e outros vizinhos ali também 
encontraram utensílios parece, e um esteve em São Paulo. Eu aqui 
não vi. Não, eu vi assim uns bonequinhos, agora eu vinculo estes 
bonequinhos pela Casa do Índio em São Paulo, eu fui lá em [...] aqui 
já no Cazinguá, eu fui lá visitar a minha filha e fui visitar a Casa do 
Índio e vi que lá eles tinham bastantes destes bonequinhos.  

 

No perímetro urbano de Curitiba, a primeira pesquisa arqueológica pontual foi 
realizada em 1964. Abrangeu um sítio relacionado ao período histórico encontrado na 
margem esquerda do rio Bacacheri, no Bairro Alto. O sítio foi registrado com a sigla 
PR CT 01: Rio Bacacheri. As evidências arqueológicas ocupavam o topo e a encosta 
do terreno voltada para o rio. O local mostrava perturbações decorrentes da ocupação 
atual.  
 
Nele foram coletados fragmentos de recipientes cerâmicos confeccionados 
artesanalmente, com acabamento superficial simples, engobados com tinta vermelha, 
ungulados, corrugados e escovados. A forma carenada de uma vasilha que pôde ser 
reconstituída possibilitou a observação do uso de técnicas indígenas na sua 
confecção, associada à européia, com a presença da base plana. Estatueta 
antropomorfa correspondente a uma cabeça com os traços fisionômicos delineados 
através de incisões também faz parte do acervo (Figura 7.3.10.9-1). 
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Figura 7.3.10.8-1. Fragmento de estatueta antropomorfa e recipiente cerâmico do sítio 
PR CT 01:       Rio Bacacheri. 

 
Objetos modelados, indicando a interferência europeia, como uma asa fixada ao corpo 
do recipiente, fragmento de uma tampa circular plana com incisões intermitentes na 
margem e, cachimbos angulares foram também registrados. Entre os cachimbos, três 
tinham acabamento simples, mas em dois havia decoração em alto-relevo, em forma 
de gomos, na haste de aspiração e no fornilho, respectivamente (Figura 7.3.10.9-2, a-
c). A quarta peça mostrava incisões semicirculares e circulares em toda a superfície, 
além de uma representação bem ao estilo ocidental de um coração. Na extremidade 
proximal apresentava gomos em alto-relevo. É o único cachimbo com perfuração na 
base saliente. Deveria ser transportado preso ao pescoço (Figura 7.3.10.9-2, d). 
 
Este sítio possivelmente está relacionado a uma habitação do início da povoação de 
Curitiba. Aventa-se a hipótese, inclusive, que corresponda ao primeiro núcleo 
povoador do Município em contraposição ao local indicado pelos historiadores, situado 
no Atuba, pois abordagens arqueológicas nele executadas em 1987 nada 
evidenciaram. 
 
Pesquisas arqueológicas sistemáticas vêm sendo realizadas no Município de Curitiba 
e em sua região metropolitana desde a segunda metade do século XX, quando da 
implantação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, em 1966. 
 
Tornaram-se mais intensivas a partir da década de 1980, com a execução de Projetos 
de Salvamento Arqueológico nas áreas impactadas pela Barragem do rio Passaúna 
(1985/86), nas obras rodoviárias do Contorno Leste (1996), nas áreas destinadas à 
instalação das Montadoras de automóveis Renault (1996) e Audi (1997), nas áreas de 
implantação da nova pista do Aeroporto Afonso Pena (1999), nas obras rodoviárias do 
Contorno Norte (2000), na área destinada para o Aterro Sanitário da Região 
Metropolitana de Curitiba, em Mandirituba (2003). Foram abordadas, ainda as áreas 
impactadas pela construção da barragem do rio Irai. 
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Figura 7.3.10.9-2: Fragmentos de cachimbos angulares recuperados no sítio PR CT 
01: Rio Bacacheri. a, com  acabamento simples; b-c, decorados em alto-relevo; d, 
decorado em alto-relevo e incisões. 

 
A partir de 2000, trabalhos de acompanhamento e salvamento arqueológico foram 
realizados na área central de Curitiba, quando da abertura de valas para colocação de 
cabos ópticos, rede elétrica e rede de esgoto (2002), ao lado da Igreja da Ordem, com 
a construção do Cenáculo dos Adoradores (2003) e na área do atual Centro Juvenil de 
Artes Plásticas (2005), e na Praça Generoso Marques, junto ao Palacete 
anteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal e que recebeu obras de reforma e 
restauro. 
 
Atualmente são desenvolvidas atividades de monitoramento nas áreas direta e 
indiretamente impactadas pela implantação do Eixo Metropolitano de Curitiba.  
 
Os Projetos e os trabalhos pontuais executados, tanto no Município de Curitiba como 
em sua região metropolitana, quase todos sob a responsabilidade do Centro de 
Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná, evidenciaram 
sua densa ocupação, anteriormente à ocupação européia.  
 
Na Região Metropolitana (Figura 7.3.10.9-3), ocupações de grupos indígenas pré-
ceramistas da tradição Umbu foram registradas. Estão representadas pelos sítios PR 
CT 35, PR CT 59, PR CT 61 e PR CT 65 em São José dos Pinhais, PR CT 43, PR CT 
46 e PR CT 48 nas regiões do rio Passaúna, Araucária e Campo Largo, PR RB 4 em 
Campo Largo e PR CT 55 em Piraquara. Vestígios de sua passagem ou de 
acampamentos provisórios também foram constatados e correspondem aos indícios 
PR CT L-1, PR CT L-2, PR CT L-3, PR CT L-4 e PR CT L-5 em São José dos Pinhais 
e PR CT L-10 em Almirante Tamandaré. 
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Figura 7.3.10.9-3. Sítios e indícios arqueológicos localizados na Região 

Metropolitana de Curitiba. Fonte: CEPA/UFPR: 2000 
 

 
Sítios vinculados a grupos ceramistas pertencentes à tradição Itararé foram 
encontrados pelo PRONAPA, entre os Municípios de Contenda e Palmeira, no vale do 
rio Iguaçu, correspondendo ao PR CT 2, PR CT 13, PR CT 24 e PR CT 32. 
Posteriormente, outros foram registrados ao lado do rio Passaúna: PR CT 52 (em 
Araucária) e PR CT 53 (em Campo Largo) e, ao lado do rio Açungui, no Município de 
Rio Branco do Sul: PR RB 1. 
 
Mais recentemente, foram registrados na área da montadora Renault, no Município de 
São José dos Pinhais: PR CT 63, PR CT 64, PR CT 66 e PR CT 67; em Almirante 
Tamandaré, em área cortada pelo Contorno Norte de Curitiba: PR CT 83. Na área 
impactada pelo Contorno Leste de Curitiba foram cadastrados os sítios: PR CT 57 no 
Município de Quatro Barras e PR CT 60 em São José dos Pinhais. No Município de 
Mandirituba, na área destinada ao Aterro Sanitário, as abordagens resultaram no 
registro dos sítios PR CT 90, PR CT 93, PR CT 94 e PR CT 96. 
 



                                                                                                                                         

Cap. IV - 288 
 

Vestígios de permanências rápidas ou passagens desses grupos foram atestados 
através do registro dos pontos com indícios esparsos cadastrados como: PR CT L-6, 
PR CT L-7, PR CT L-8, PR CT L-9, PR CT L-11, PR CT L-12, PR CT C-2, PR CT C-3, 
PR CT C-8, PR CT C-9, PR CT C-10, PR CT C-23, PR CT C-25, PR CT C-26, PR CT 
C-27, PR CT C-30, PR CT C-31, PR CT C-32, PR CT C-33, PR CT C-34, PR CT C-35, 
PR CT C-36 e PR CT C-41. 
 
A tradição ceramista Tupiguarani também está presente na região metropolitana de 
Curitiba. Foram registrados na área da Barragem do Passaúna, correspondendo aos 
sítios PR CT 42, PR CT 50, PR CT 51 e PR CT 54. No Município de Quatro Barras foi 
localizado o sítio PR CT 58 e, o indício cerâmico PR CT C-1.  
 
Os estudos para constatação da existência de patrimônio arqueológico realizados em 
1999, na área pretendida para ampliação do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, evidenciaram artefatos líticos relacionados à tradição pré-ceramista Umbu em 
dois pontos. Em um deles, fragmento cerâmico da tradição Tupiguarani também foi 
localizado, indicando reocupação do espaço por esse grupo em período posterior. Em 
outros dois locais, os vestígios estavam relacionados a ocupações mais recentes, de 
Neobrasileiros.  
 
Em todos os trabalhos executados constatou-se o mesmo padrão de assentamento 
para os grupos tribais, que inclui sítios-habitação, sítios-acampamento e locais com 
raros e esparsos indícios. 
 
Nos assentamentos relacionados à ocupação Neobrasileira, constituídos por 
pequenos grupos familiares, na região metropolitana de Curitiba foram registrados os 
sítios PR CT 41, PR CT 44, PR CT 45, PR CT 47 e PR CT 49 na região da Barragem 
do Passaúna. Na área das montadoras Renault e Audi, os sítios PR CT 62, PR CT 68 
e PR CT 69 e os indícios PR CT C-4, PR CT C-5, PR CT C-11, PR CT C-12, PR CT C-
13 e PR CT C-14. No espaço do condomínio residencial Alphaville, o sítio PR CT 80 e 
os indícios PR CT C-19 e PR CT C-20. Na área do Contorno Norte, o sítio PR CT 84 e 
os indícios PR CT C-24, PR CT C-28 e PR CT C-29. Os trabalhos realizados no 
Município de Mandirituba resultaram no registro dos sítios PR CT 85, PR CT 86, PR 
CT 87, PR CT 88, PR CT 89, PR CT 91, PR CT 92 e PR CT 95 e, dos indícios PR CT 
C-38, PR CT C-39, PR CT C-40, PR CT C-42 e PR CT C-43. 
 
Destaca-se, entre os sítios registrados, o PR CT 62: Represa Seca. Localizado na 
área da montadora Renault, no Município de São José dos Pinhais, ao lado de um 
caminho, encerrava o material cerâmico neobrasileiro mais antigo detectado no 
primeiro planalto. Estava associado com fragmentos de louça faiança portuguesa, 
provavelmente do século XVII (COSJP-CEPA-FUNPAR, 1997). 
 
Nos fragmentos de recipientes cerâmicos coletados neste sítio a tecnologia indígena 
Tupiguarani era muito marcante. A ocorrência de bases de recipientes em pedestal e 
dos fragmentos de faiança esclareceram a sua filiação Neobrasileira. No espaço da 
habitação, assinalado por adensamento de traços arqueológicos, em uma área com 
pouco mais de 60m², foram encontrados pedaços de faiança e de mão-de-pilão de 
pedra; em nenhuma parte do sítio ocorreram vestígios de telhas. 
 
Diretamente no Município de Curitiba (Figura 7.3.10.9-4), o primeiro trabalho de 
pesquisa arqueológica em sítio histórico foi realizado em 1964, no sítio PR CT 01: Rio 
Bacacheri, como já referido. 
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Em 1975, novas evidências de cerâmica neobrasileira com a mesma tipologia e 
morfologia do anterior, foram encontradas no Bairro Umbará, ao lado do rio Iguaçu em 
área pertencente à olaria de Onório Pelanda. O sítio cadastrado como PR CT 39: 
Olaria Pelanda-3 situava-se no topo da primeira elevação do terreno, após a extensa 
várzea da margem esquerda do rio. Na encosta havia material relacionado aos índios 
Jê (tradição Itararé) e, no início da mesma encosta, em terreno argiloso, constatou-se 
uma ocupação de índios caçadores-coletores com pontas de flechas (tradição Umbu). 
 
Dez anos mais tarde, entre dezembro de 1985 e janeiro de 1986, pesquisas 
aconteceram no trecho do rio Passaúna, que seria represado para instalação de 
estação de tratamento de água. No espaço de Curitiba foram registrados os sítios PR 
CT 41: Sanga e PR CT 42: Pinheiro, este ligado à tradição Tupiguarani e aquele à 
Neobrasileira (CHMYZ; CHMYZ; SGANZERLA, 1986, p. 35). 
 
A intenção da Prefeitura Municipal de Curitiba em implantar o Parque Histórico de 
Curitiba no espaço do rio Atuba, indicado por Júlio E. MOREIRA (1972, p. 65) como 
sede da Vilinha, desencadeou a realização de pesquisas arqueológicas no ponto 
indicado. O Projeto foi executado entre 1986/87, no espaço definido para o Parque 
pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, situado ao 
lado da Avenida Marginal e do canal de retificação do rio Atuba, no final da Rua Marco 
Polo, e o meandro semicircular formado pelo antigo curso fluvial. Os trabalhos de 
arqueologia realizados neste espaço não evidenciaram nenhum traço de ocupação 
pré-histórica ou histórica.  Observou-se, também, que o terreno era baixo, de várzea, e 
sujeito a enchentes no passado, o que representaria empecilho à instalação de 
assentamentos humanos.  
 
A implantação de obras rodoviárias objetivando o desvio do trânsito de caminhões 
pela periferia de Curitiba possibilitou a execução, entre os anos de 2000 e 2001, de 
Projeto de Salvamento Arqueológico junto à área afetada pela implantação do 
Contorno Norte. Atingindo espaços compreendidos entre as regiões sul de Almirante 
Tamandaré e norte de Curitiba, representada pelo bairro de Santa Felicidade, as 
pesquisas realizadas resultaram na localização de 7 sítios arqueológicos em Curitiba. 
Entre eles, 5 estavam relacionados à tradição ceramista Itararé: PR CT 73, PR CT 75, 
PR CT 77, PR CT 81 e PR CT 82, e 2 à tradição Neobrasileira: PR CT 74 e PR CT 76. 
Foram constatados, ainda, 7 pontos com indícios de ocupação temporária: um foi 
vinculado à tradição pré-ceramista Umbu(PR CT L-13),  3 à tradição Itararé (PR CT L-
14, PR CT L-15 e PR CT C-37),  e 3 à tradição Neobrasileira (PR CT C-17, PR CT C-
21, PR CT C-22). 
 
A região central de Curitiba, nesse período, também passava por obras de 
infraestrutura, com a instalação subterrânea de cabos de fibra ótica em torno da praça 
Tiradentes. As aberturas das valas passaram a ser monitoradas por iniciativa de 
pesquisadores do CEPA/UFPR e foi possível captar, em 12 pontos, indícios de 
ocupação antiga. No ponto 7, situado na Travessa Nestor de Castro, quase na esquina 
da rua Barão do Serro Azul a  construção de uma caixa de interligação e a abertura da 
vala para colocação dos cabos perturbou uma espessa camada arqueológica. As 
evidências deslocadas encontravam-se ao lado, junto à terra removida. 
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Figura 7.3.10.9-4: Sítios e indícios arqueológicos pesquisados no Município de 
Curitiba. Os sítios foram numerados conforme a ordem do seu registro na área 

PR CT, que inclui os Municípios vizinhos. Fonte: CEPA/UFPR. 2011. 
 
As coletas efetuadas na terra revolvida pelos operários e as resultantes da escavação 
possibilitaram o resgate de peças relacionadas a utensílios de copa e cozinha, como 
vasilhas de cerâmica Neobrasileira, louças faiança e porcelana; a recipientes para 
líquidos, bebidas, medicamentos e perfumaria e à alimentação, representados por 
fragmentos de ossos de animais domésticos (bovinos, ovinos e galináceos). 
 
Material construtivo também foi coletado e estavam representados por fragmentos de 
telhas goivas e alemãs, tijolos maciços, reboco de parede, pregos de secção circular e 
quadrangular, vidros planos de janela, etc.  
 
As obras para melhoramento da infraestrutura na parte central da cidade continuaram 
em 2002, com a abertura de valas para instalação de fios telefônicos, rede elétrica e 
esgoto ao longo da Rua Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu.   
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Foi constatado, por pesquisadores do CEPA/UFPR, no passeio da primeira via, quase 
na esquina da Rua Treze de Maio, que material arqueológico concentrado havia sido 
perturbado durante a abertura de uma caixa. O local foi escavado, revelando a 
presença de um bolsão com material arqueológico (Figuras 7.3.10.9-5, 7.3.10.9-6, 
7.3.10.9-7 e 7.3.10.9-8). 
 

 
Figura 7.3.10.9-5: Vaso em louça faiança fina do séc. XIX produzido  na  Holanda e penico 
com tampa em louça faiança fina. Fabricado na Inglaterra no séc. XIX. 

 
Em diversos pontos afetados pelas obras, indícios arqueológicos foram detectados, 
com a evidenciação de restos de edificações antigas, assinaladas por alicerces de 
pedra, fragmentos de revestimento de parede com várias camadas de pinturas e 
tijoleiras de calçamentos e canteiros.  
 
Em 2003, estudos pontuais foram realizados no lote urbano situado na Rua Mateus 
Leme nº 39, em pleno Setor Histórico. No local, próximo à Igreja da Ordem, a Mitra da 
Arquidiocese de Curitiba construiu o Cenáculo dos Adoradores do Santíssimo 
Sacramento.  
 
Nesse espaço, as edificações existentes foram demolidas e, antes do início das obras 
do Cenáculo, o espaço foi submetido a uma perícia arqueológica, que resultou na 
evidenciação de fragmentos de telhas, cerâmica, louça, vidro, etc., calçamentos de 
pedras irregulares e fundações de antigas construções. 
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Figura 7.3.10.9-6. Prato em faiança fina, padrão Willow azul do séc. XIX e recipientes 

em louça grés do séc. XIX. a, tinteiro; b-c, garrafas para bebida fermentada. 

 

 
Figura 7.3.10.9-7. Marcas de fábricas inglesas e holandesas nas louças do séc. XIX 

e faiança portuguesa procedente da estrutura relacionada ao séc. XVIII. A peça 
mede 20 cm de diâmetro. 

 
Escavações foram realizadas na área e possibilitaram a exposição de alicerces de 
antigas edificações, calçamentos de pedra e tijolo, canalizações, e evidenciaram o 
assentamento de novas estruturas habitacionais sobre as antigas, inclusive vestígios 
de construção com técnica de taipa de pilão. 
 
Cortes-estratigráficos também foram realizados nos espaços não perturbados, 
revelando indícios de ocupação até 60 cm de profundidade, inclusive sob os alicerces 
antigos. Algumas peças coletadas apontam para o século XVIII. 
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Foram obtidas, ainda, peças referenciais à primeira metade do século XX e século 
XIX. 
 
Novas abordagens no setor histórico de Curitiba foram executadas em 2005, no lote 
urbano com indicação fiscal n. 11.036.020, situado na rua Mateus Leme n. 56, onde 
hoje se encontra o Centro Juvenil de Artes Plásticas. 
 
Os trabalhos efetuados na área expuseram restos de elementos estruturais de 
construção, assim como possibilitaram o resgate de inúmeras peças relacionadas às 
atividades domésticas, abrangendo um espaço temporal compreendido entre os 
séculos XVIII e XX. 
 
Em relação à tralha doméstica, depósito com material diversificado foi encontrado. Em 
seu interior e, assim como em toda a área estudada, havia fragmentos de telhas 
goivas e alemãs (telhas francesas foram raras), tijolos maciços, pedras e caliça. 
Evidências relacionadas à copa e cozinha, como louças faiança, faiança fina, 
porcelanas portuguesas, inglesas, francesas e holandesas e, outras, igualmente 
industrializadas foram predominantes. Numerosos ossos de animais domésticos 
(bovinos, ovinos e galináceos) e silvestres (suídeos e cervídeos), assim como 
fragmentos de vidros planos de janelas, de garrafas e frascos para bebidas 
fermentadas e/ou destiladas, perfumaria e medicamentos também ocorreram. 
Completaram o acervo metais bastante oxidados, modelagens decorativas de parede 
e, restos de argamassa de sambaqui, estes provavelmente originários dos arredores, 
pois não foram constatados em nenhum outro ponto da área estudada. 
 

 
Figura 7.3.10.9-8. Recipiente cerâmico neobrasileiro encontrado na 

estrutura ligada ao séc. XVIII. A peça, parcialmente restaurada, mede 24 
cm de diâmetro. 
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Ocupação relativa ao século XVIII foi constatada através da presença de um depósito, 
representado por uma lixeira doméstica de unidade residencial. 
 
O acervo recolhido na área era formado, predominantemente, por fragmentos de 
recipientes de cerâmica Neobrasileira, cerâmica vidrada e fragmentos de louça faiança 
portuguesa, além de inúmeros pedaços de telhas goivas. Compunham-no, ainda, 
apesar de menos numerosos, fragmentos de vidros de frascos, mica, pregos de 
secção quadrangular e restos alimentares representados por fragmentos ósseos de 
bovinos, galináceos e pássaros, muitos deles carbonizados. Os fragmentos de placas 
de mica sugerem maior poder aquisitivo dos moradores, pois utilizada como vidro de 
janelas, era importada e de alto custo. 
 

 
Figura 7.3.10.9-9. Material coletado nas escavações efetuadas na Praça 

Tiradentes. Extraído e adaptado de CHMYZ, 2010. 

 
Entre janeiro e julho de 2008 foi estudado o espaço ocupado pela Praça Tiradentes. 
Apesar dos impactos que o espaço pesquisado sofreu até hoje, foi possível identificar 
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e estudar passeios ladeados por canaletas que evidenciavam a sua ligação com parte 
de um círculo central.  

                             

Figura 7.3.10.9-10. Sítios e indícios arqueológicos localizados nas áreas de influência 

direta e indireta do Eixo Metropolitano de Transporte de Curitiba (Linha Verde). Fonte 

CHMYZ, 2009, p. 30. 

Vestígios de outras canaletas e passeios, representados por rochas e seixos-rolados 
deslocados, foram percebidos em todos os trechos impactados do logradouro. 
 
O que se expôs e recuperou na Praça, representam os vestígios da sua primeira 
urbanização, efetuada em 1886; evidências relacionadas aos trabalhadores que a 
implantaram e objetos depositados como aterro e lixo pela população do entorno e, 
ainda, remanescentes das revitalizações realizadas entre o final daquele século e 
primeiras décadas do seguinte. 
 
O acervo de peças corresponde, predominantemente, ao século XIX e informa sobre 
os padrões de vida material da população que o descartou, refletindo o nível de 
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socialização e ostentação alcançado na segunda metade do período (Figura 7.3.10.9-
9).  
 
 A parte central exposta da praça com suas canaletas foram expostas e protegidas por 
uma estrutura de vidro que permite aos transeuntes e visitantes visualizar parte da 
historia da cidade através das antigas estruturas. 
 
Os trabalhos realizados no centro histórico de Curitiba revelaram que, apesar de não 
conservar restos arquitetônicos de seus primórdios, em seu subsolo ainda 
permanecem vestígios de seu passado que podem ser resgatados através da 
execução de estudos de natureza arqueológica.  
 
Os resíduos de fundações de edificações, calçamentos e, outros, de natureza 
construtiva, aliados a objetos de uso doméstico e restos alimentares permitem a 
reconstrução do cotidiano dos seus moradores e fornecem, também, elementos que 
possibilitam a interpretação de suas atividades econômicas e sociais. 
 
Financiado pela Prefeitura Municipal, Projeto para Constatação e Resgate do 
Patrimônio Arqueológico localizado na área a ser impactada pelo Eixo Metropolitano 
de Transporte da Cidade de Curitiba está em andamento. A obra atinge os espaços 
compreendidos entre as regiões do Atuba e Pinheirinho. Executado em duas etapas, 
na primeira foram acompanhadas as obras executadas no eixo-sul, correspondente ao 
trecho entre o Terminal do Pinheirinho e o Centro Politécnico da Universidade Federal 
do Paraná. A segunda etapa, abrangendo os espaços situados entre o Centro 
Politécnico e o Terminal do Atuba estão sendo executados.  
 
Sob a responsabilidade do CEPA/UFPR, estão sendo monitoradas as áreas 
consideradas diretamente afetadas pela obra (ADA), áreas de influência direta do 
empreendimento (AID) e áreas de influência indireta da obra (AII). A esta área estão 
relacionadas, também, as Unidades de Interesse de Preservação (UIPs) situadas no 
entorno imediato da área diretamente afetada. 
 
As pesquisas durante a primeira etapa do projeto revelaram 37 pontos contendo 
evidências de ocupação pretéritas e recentes (Figura 7.3.10.9-10). Onze deles foram 
caracterizados como sítios e, os 26 restantes, como indícios. Relativos às populações 
indígenas, foram identificados o sítio PR CT 104 e os indícios PR CT L-25, PR CT L-
26, PR CT L-27, PR CT L-28, PR CT L-29,  PR CT L-30 e PR CT L-35, pertencentes à 
tradição pré-ceramista Umbu, os sítios PR CT 101, PR CT 107 e PR CT 108 e os 
indícios PR CT L-32, PR CT L-57, PR CT C-60 e PR CT C-68, vinculados à tradição 
ceramista Itararé, e os indícios PR CT C-56, PR CT C-58 e PR CT C-69, ligados à 
tradição ceramista Tupiguarani (Figura 7.3.10.9-11). 
 
A população miscigenada que, após o contato do índio com o ibérico e o africano, 
passou a ocupar o espaço da pesquisa, deixou vestígios identificados nos sítios PR 
CT 99, PR CT 100, PR CT 102, PR CT 103, PR CT 105 e PR CT 106 e nos indícios 
PR CT C-54, PR CT C-63, PR CT C-64, PR CT C-70 e PR CT C-71. Relacionam-se à 
tradição arqueológica Neobrasileira (Figura 7.3.10.9-12). 
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Figura 7.3.10.9-11. Material lítico da tradição Umbu; material cerâmico e lítico da 

tradição Itararé e material cerâmico e lítico da Tradição Tupiguarani obtido 
durante as pesquisas realizadas na primeira etapa do Eixo Metropolitano de 

Curitiba. Extraído e adaptado de CHMYZ, 2009. 

 
Em alguns locais, ainda, foram recolhidos acervos relativos a ocupações mais 
recentes, com o predomínio de objetos industrializados e técnicas construtivas mais 
completas. Estes foram considerados Históricos para efeito de periodização. Estão 
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representados pelos sítios PR CT 109 e os indícios PR CT C-55, PR CT C-61, PR CT 
C-62, PR CT C-65, PR CT C-66 e PR CT C-67. 
 
Os estudos arqueológicos executados no Município de Curitiba atestam a existência 
de patrimônio arqueológico em seu subsolo e, a necessidade da implantação de um 
programa de pesquisa que possa ser aplicado em consonância com os órgãos 
públicos e a população. 
 

 
Figura 7.3.10.9-12. Material Neobrasileiro obtido durante as pesquisas realizadas 

na primeira etapa do Eixo Metropolitano de Curitiba. Extraído e adaptado de 
CHMYZ, 2009. 
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7.3.10.10) Trabalho de Campo 

 

⇒ Considerações Iniciais 
 
Os trabalhos de campo na área pretendida para a implantação da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde foram executados entre os dias 07 e 18 de novembro de 
2011, visando avaliar o potencial do patrimônio arqueológico e histórico/cultural nas 
áreas diretamente afetadas pelo empreendimento (ADA) (Figura 7.3.10.1-1). 
 
Diante das características do empreendimento e o risco de perturbação ao patrimônio 
arqueológico e histórico/cultural nele inserido, de acordo com a legislação vigente 
foram georreferenciados, como amostragem, durante essa atividade, 49 pontos 
localizados nas suas áreas diretamente afetadas e de influência direta, os quais 
permitem vislumbrar o panorama da ocupação recente da área, assim como de sua 
ocupação pretérita uma vez que além das informações etno-históricas, durante o 
acompanhamento das obras de engenharia para implantação da Linha Verde, vários 
sítios arqueológicos foram localizados em sua área diretamente atingida e de 
influência direta. Forneceram-nos, também, em forma de amostragens, informações 
sobre a preservação de terrenos com subsolo intacto, o que possibilita, nas etapas 
posteriores de licenciamento da obra, a execução de vistorias em subsuperfície. 
 
A falta de indícios arqueológicos e históricos em alguns trechos da área não significa 
que eles não tenham sido ocupados no passado. Alguns espaços não foram 
vistoriados pela impossibilidade de visualização da superfície, outros pela falta de 
acesso, cercados que estavam indicando propriedades particulares. Como o objetivo 
do trabalho era o reconhecimento do potencial sobre o patrimônio arqueológico e 
histórico/cultural da área, optou-se em deixá-los para estudos mais detalhados quando 
da implantação dos Programas de Prospecção e Resgate. 
 

⇒ Patrimônio Histórico/Cultural 

Os bairros influenciados diretamente pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde, 
mesmo aqueles que tiveram suas origens no século XIX, tiveram seu processo de 
crescimento e ocupação mais recentemente, a partir do início do século XX. As 
edificações datam, em sua maioria, da década de 1950 em diante, assim como os 
parques. Imóveis tombados pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural foram 
registrados nos bairros Bacacheri, Tarumã e Capão da Imbuia. O primeiro encontra-se 
na AID e está representado pela casa do Burro Bravo. Os demais se encontram na 
ADA e correspondem à Sociedade Hípica Paranaense e ao Bosque Capão da Imbuia. 
 
Objetivando a preservação de áreas de interesse de preservação histórico-cultural da 
cidade, a partir de 1984, o IPPUC e a FCC (Fundação Cultural de Curitiba) apontaram 
imóveis com significância histórica, étnica, arquitetônica e paisagística, importantes 
testemunhos da memória da cidade. Atualmente o IPPUC conta com 1050 imóveis 
cadastrados em Curitiba.  
 
acordo com o órgão, para a listagem dos imóveis foram considerados: 

 
• os imóveis existentes no acervo e aqueles não incluídos em listagens anteriores; 
• o setor histórico da cidade (prioritário); 
• as ruas XV de Novembro e Barão do Rio Branco (prioritárias); 
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• marcos referenciais; 
• imóveis situados nos caminhos antigos e nas colônias que se localizam ao redor deles; 
• construções remanescentes da época em que ocorreram os diferentes ciclos 

econômicos; 
• os encontros das áreas chamadas prioritárias, tendo como princípio a quantidade de 

exemplares por área; 
• imóveis isolados que constituem exemplar único de determinada arquitetura; 
• bens tombados pela Secretaria do Estado da Cultura; 
• seleção por critérios arquitetônicos subjetivos (expressão visual do conjunto), 

significação social, qualidade construtiva, presença na paisagem, entre outros 
(BROCHIER,  2003, p.330-331) . 

 

 A partir de 1992, em conformidade com a Lei n. 6337/82 e Decreto n. 408/91, o 
Serviço do Patrimônio Histórico do IPPUC, em conjunto com a Comissão de Avaliação 
do Patrimônio Cultural (CAPC,) passaram a atuar na preservação de bens edificados, 
os quais começaram a receber recursos advindos do “Incentivo Construtivo”. Esses 
recursos possibilitaram a restauração e adaptação a novos usos de edificações com 
valor histórico/cultural. 
 
 A instituição das Unidades de Interesse de Preservação (UIPs) apontando a presença 
de imóveis de significância histórica, étnica, arquitetônica e paisagística, reconhecidos 
como testemunhos da memória da cidade, é de valioso auxílio, também, para a 
preservação do patrimônio arqueológico, pois os terrenos a elas associados podem 
conservar em subsuperfície resíduos das antigas ocupações.  
 
Resultante dos trabalhos executados em função da Linha Verde, um sítio histórico foi 
localizado no bairro Campo de Santana, nas proximidades da BR 116, em área com 
mata secundária. Cadastrado como PR CT 109: Cemitério de Índios corresponde a 
uma estrutura arquitetônica religiosa. Representado por ruínas de uma edificação de 
base retangular, com paredes de rocha irregulares rejuntados com argamassa de cal e 
coloração avermelhada, com restos de pinturas decorativas nas paredes internas, foi 
dedicada a Santa Ana. Construída no final do século XIX por João de Sant’Anna Pinto, 
proprietário da fazenda Sant’Anna, que se estendia do quartel do Pinheirinho até a 
margem do rio Iguaçu e, a partir do rio Barigui, até a atual Rua Nicola. Este sítio 
exemplifica o potencial histórico que a região ainda mantém, apesar do avanço da 
urbanização. Seu valor histórico justifica sua inclusão como UIP e a canalização de 
recursos advindos do Potencial Construtivo.  
 
O aumento populacional na área em pauta e seu entorno, em consequência da sua 
reurbanização e implantação de novos empreendimentos, representa uma ameaça ao 
patrimônio histórico edificado e ao patrimônio arqueológico porventura nela existente. 
Para minimizar os impactos negativos, como medida compensatória poderá ser 
utilizada a transferência do potencial construtivo, visando a preservação dos bens 
culturais ligados à história dos bairros impactados. 
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Casa de madeira construída em 1955, de 
arquitetura simples, localizada na Rua 
Antônio Simm, 347 no Bairro Capão da 
Imbuia. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0678035 – 7185463 

Casa localizada na esquina das ruas 
Maurício Fruet 818, com a Rua Santo 
André, no Bairro Cajuru, ao lado da Estrada 
de Ferro Curitiba/Paranaguá. 
A casa faz parte do patrimônio da antiga 
RFFSA. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0677805 – 7184920 

 

Casa de alvenaria localizada na Av. Nossa 
Senhora da Penha 423, no Bairro Cristo 
Rei. De estilo simples, sua construção 
remete ao período compreendido entre as 
décadas de 1950 e 1960. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0677567 – 7185147 
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Casa de alvenaria modificada para  
comércio, localizada na Av. Nossa Senhora 
da Penha 477, no Bairro Cristo Rei. 
Setor Central. Décadas de 1950 e 1960. 
UTM (22J) 0677590 - 7185094 
 

 

Casa de alvenaria, de estilo simples, 
localizada na Av. Nossa Senhora da Penha 
385, no Bairro Cristo Rei. Décadas de 1950 
e 1960. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0677551 – 7185715 
 
 

Casarão adaptado para comércio localizado 
na Av. Nossa Senhora da Penha 332, 
esquina com a Rua Del. Leopoldo Belczak, 
no Bairro Cristo Rei. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0677495 – 7185216 
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Casa localizada no setor sul, na rua Gen. 
Teodorico Guimarães 549, esquina com a 
Av. Henry Ford, no Bairro Fanny. Décadas 
de 1950 e 1960. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0674278 – 7181276 
 
 

Casa antiga de arquitetura simples 
localizada do lado esquerdo da marginal da 
Linha Verde 200, sentido Atuba. O imóvel 
sofreu modificação na fachada em 
consequência da implantação da Linha 
Verde. 
Setor Sul. 
(22J) 0673519 – 7179195 
 
 

 

Impacto causado à casa, quando da 
implantação da Linha Verde.  
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Casas antigas localizadas na Rua Farias 
Brito, 139 e 149, esquina com a Rua Omílio 
Monteiro Soares, Bairro Fanny. 
Arquitetura simples. Estado de conservação 
ruim. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0675121 – 7181701 
 

 

Casa de alvenaria localizada na Rua Omílio 
Monteiro Soares 414, Bairro Fanny.   
Setor Sul. O estilo e o detalhe do oratório 
na fachada remetem à década de 1960. 
UTM (22J) 0674920 – 7181435 
 
 

Casa construída em madeira, localizada na 
Rua Omílio Monteiro Soares 428, Bairro 
Fanny. O estilo e o detalhe do oratório na 
fachada remetem à década de 1960. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0674910 – 7181428 
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Casa edificada em madeira, estilo simples, 
localizada na Rua Omílio Monteiro Soares 
544, Bairro Fanny. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0674842 – 7181332 
 

Barracão edificado em alvenaria localizado 
na Linha Verde 13220, entre as Ruas 
Roberto Faria e Rua Cel. Izaltinho Pinho. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0674909 – 7181218 
 
 

Hotel e Restaurante Brasília localizado na 
Linha Verde 14324, próximo a esquina com 
a Rua Leonel França no Bairro Fanny. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0674390 – 7180470 
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Foto antiga aérea do Hotel Brasília e 
arredores. Foto cedida pelo Sr. Adonai 
Aires de Arruda.  

Seletas S.A – Indústria e Comercio de 
Madeira localizada na Linha Verde, 18.414 
no Bairro Pinheirinho. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0671821 - 7177087 
 
 

Casa antiga localizada na BR 476 n° 20451, 
no Bairro Pinheirinho. Edificada em 1948. 
Encontra-se em bom estado de 
conservação. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0671000 – 7175263 
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Detalhe da fachada da casa, com nome e a 
data de construção. 
 
 

Casa antiga localizada do lado esquerdo da 
marginal da BR 476, nº 20210, no Bairro 
Pinheirinho, adaptada para uso comercial. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0670949 - 7175557 
 
 
 

Hotel Pinheirinho localizado na BR 476, nº 
20.453 no Bairro do Pinheirinho. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0670998 - 7175340 
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Sociedade Hípica Paranaense. 
Localizada na BR 476, n° 5861 no Bairro 
Tarumã, sentido Atuba.  
Setor Norte. 
UTM (22J) 0678461 – 7187025 

Colégio Militar de Curitiba 
Localizado na Av. Victor Ferreira do Amaral, 
nº 1 em frente à Praça Conselheiro Tomas 
Coelho no Bairro Tarumã.  
Setor Central. 
UTM (22J) 0678298 - 7186487 

Ginásio de Esporte Professor Almir Nelson 
de Almeida 
Situado na Av. Victor Ferreira do Amaral nº 
1749, no Bairro Tarumã. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0678752 - 7186391 
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Jockey Club de Curitiba  
(UIP 1004) 
Situa-se na Av. Victor Ferreira do Amaral n° 
2299, no Bairro Tarumã.  
Setor Central. 
UTM (22J) 0678927 - 7186377 

Sub-sede Tarumã do Paraná Clube. 
Complexo social e esportivo. 
Localiza-se na Rua Konrad Adenauer, no 
Bairro Tarumã.  
Setor Central. 
UTM (22J) 0679631 - 7186369 

Museu de História Natural. 
(UIP 607) 
Localiza-se no bairro Capão da Imbuia, na 
Rua Nivaldo Braga n° 1225, esquina com a 
Rua Professor Benedito Conceição, n° 407. 
Setor Central 
UTM (22J) 0679042 – 7185578 
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Bosque Irmã Clementina localizado na Rua 
Francisco Z. Ferreira da Costa no Bairro 
Alto. Situa-se na margem esquerda do rio 
Bacacheri. 
Setor Norte. 
UTM (22J) 0679210 – 7188263 

Jardim Botânico de Curitiba 
Localizado na Rua Eng. Ostojo Roguski, no 
Bairro Jardim Botânico. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0677133 - 7184903 
 

Praça Abílio Abreu 
Localiza-se na Rua Dep. Leoberto Leal no 
Bairro Guabirotuba. 
Local utilizado para atividades esportivas. 
 Setor Central. 
UTM (22J) 0676286 – 7183251 
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Bosque Reinhard Maack 
situado no final da Rua Waldemar Kost, no 
Hauer. 
Estas áreas de parques, por estarem 
preservadas, apresentam alto potencial 
arqueológico. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0674809 – 7179669 

Praça Zumbi dos Palmares e Memorial da 
África. 
Localizado na esquina das Ruas Lothário 
Boutin com Eloi Orestes Zeglin. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0671755 – 7177650 

Colégio Madalena Sofia 
Localizado na Rua Santa Madalena Sofia 
Barat no Bairro Alto. 
Fundado há mais de 60 anos. 
Setor Norte. 
UTM (22J) 0679565 – 7188205 
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Paróquia Santa Rita de Cássia 
Localizada na Rua Padre Dehon, 728, no 
Hauer.  
Setor Sul. 
UTM (22J) 0675240 - 7180468 

Igreja Batista do Cajuru 
Localizada na Rua José Rissato n° 93, no 
Bairro Cajuru. 
Setor Central. 
UTM (22J) 0677701 - 7185045 

Hospital Vita localizado na BR 476, n°4021, 
no Bairro Alto.  
Setor Norte. 
UTM – 22J 679300 - 7188728 
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Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Vinte de 
Setembro. Fundado em 1962, oficialmente 
o CTG do Pinheirinho pode ser considerado 
o primeiro do Paraná. 
Situado na BR 476, S/N. no Bairro 
Pinheirinho. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0671400 – 7176156 

Churrascaria Gaúcha. A primeira do bairro, 
inaugurada em 1959. Destruída por um 
incêndio em 1968, foi reconstruída no 
mesmo local e reaberta em 1970. 
Localizada na BR 476, nº 19511 no Bairro 
Pinheirinho. 
Setor Sul. 
UTM (22J) 0671380 – 7176083 

 
 

Patrimônio Arqueológico 
 
O Município de Curitiba recebe abordagens arqueológicas desde meados do século 
XX. Através delas foram registrados os sítios PR CT 01: Rio Bacacheri, estudado em 
1964; os sítios PR CT 37, 38 e 39, denominados como Olaria Pellanda-1, 2 e 3, 
respectivamente, em 1975; os sítios PR CT 41: Sanga e PR CT 42: Pinheiro, 
resultantes das pesquisas de salvamento na área do reservatório do rio Passaúna em 
1985; o sítio PR 73: Botiatuvinha e os sítios PR CT 74, 75, 76, 77, 81 e 82, nomeados 
como Moranga-1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, estudados entre 2000 e 2001 
durante o salvamento executado na área do Contorno Rodoviário Norte (Chmyz, 1969, 
p. 103; 1995, p. 5; 2003, p. 59; Chmyz et alii, 1986, p.35). 
 
O salvamento arqueológico ao longo da Linha Verde, iniciado em 2004 e ainda em 
andamento, possibilitou a identificação, desde a sua intersecção com a avenida 
Marechal Floriano até a margem esquerda do rio Iguaçu, dos sítios PR CT 99, 100, 
101 e 111, denominados como Arroio da Prensa-1, 2, 3 e 4, respectivamente, PR CT 
102: Rio do Moinho, PR CT 103: Córrego Passo do Melo, PR CT 104: Floresta de 
Imbuias, PR CT 105 e 106, Duas Lagoas-1 e 2, respectivamente, PR CT 107 e 108, 
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Canal do Iguaçu-1 e 2, respectivamente, PR CT 109: Cemitério de Índios, PR CT 110: 
Mata do Santana e PR CT 112: Córrego Aterradinho (Chmyz – Coord., 2009). 
 
Os trabalhos desenvolvidos durante a primeira etapa do Projeto para 
acompanhamento das obras da Linha Verde evidenciaram a presença de sítios e 
indícios arqueológicos, em maior número e em melhores condições de conservação, 
no extremo sul do Município, em espaços que ainda guardam características rurais, 
mas que passam por um processo de mudança, principalmente em função da 
implantação da Linha Verde. As constatações do extremo sul, entretanto, permitem a 
sua contextualização e ainda possibilitam um exercício de projeção para outros 
espaços urbanizados do Município, pois apresentando uma rede hídrica e um relevo 
comparáveis, deveriam encerrar vestígios arqueológicos com a mesma intensidade e 
composição verificada naquele. 
 
Vinculados a contextos diferenciados, os sítios registrados referem-se, em grande 
parte, a populações nativas ou indígenas que iniciaram a ocupação do espaço hoje 
compreendido pelo Município de Curitiba.  
 
Os mais antigos, caçadores-coletores pertencentes à tradição arqueológica Umbu, 
detentores de pontas de flechas e outros artefatos de pedra lascada usados para 
cortar, raspar, furar e cavar, foram identificados através das evidências que deixaram 
nos sítios PR CT 37, 104 e 112. Estes foram sucedidos por grupos ceramistas-
horticultores; primeiramente, pelos da tradição arqueológica Itararé (sítios PR CT 38, 
73, 75, 77, 81, 101, 107, 108 e 111) e depois pelos da tradição Tupiguarani (sítio PR 
CT 42). Ambos possuíam instrumentos de pedra polida para cortar árvores e moer 
grãos. A cerâmica produzida pelos primeiros era de pequenas dimensões, geralmente 
representada por jarros de acabamento simples, muitas vezes com faces enegrecidas. 
Os da tradição Tupiguarani, confeccionavam-na em tamanhos maiores, com diversas 
decorações tácteis e por pintura, sendo representadas preferentemente por panelas e 
tigelas carenadas. 
 
Os registros históricos disponíveis informam sobre a presença de índios da família 
linguística Tupi-Guarani, à qual se relaciona a tradição arqueológica Tupiguarani, no 
litoral paranaense e no seu primeiro planalto em fins do século XVI. Quando, no século 
seguinte, o planalto começou a ser ocupado por faiscadores de São Paulo e 
Paranaguá, os índios Tupi-Guarani foram por eles utilizados como mão-de-obra 
escrava nessas atividades e como provedores de sua subsistência. Esse contato levou 
à miscigenação e à interação cultural entre os protagonistas, dele resultando o 
caboclo, o mestiço que continuou produzindo recipientes cerâmicos com a tecnologia 
Tupi-Guarani, mas a eles incorporando traços influenciados pelos europeus. Essa 
população miscigenada e sua produção é relacionada à tradição arqueológica 
Neobrasileira.  
 
Suas habitações deveriam ser comparáveis às dos índios à princípio, evoluindo para 
aquelas cobertas com telhas goivas e depois para as com paredes de tábuas, ainda 
com telhas goivas na cobertura. Paredes devem ter sido construídas, também, com a 
técnica de pau-a-pique. A disposição das concentrações de material arqueológico nos 
sítios infere agrupamentos de casas, como bairros rurais. Dedicavam-se à agricultura 
de subsistência e criavam pequenos animais, além de equinos. Desempenhavam, 
também, atividades de coleta e caça silvestres. 
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Os arraiais surgidos no primeiro planalto durante a exploração de ouro deram origem, 
em meados do século XVII, ao aglomerado que constituiu a Vila de Nossa Senhora da 
Luz dos Pinhais, atual cidade de Curitiba. 
 
Numerosos são os sítios da tradição Neobrasileira registrados no Município de Curitiba 
(PR CT 39, 41, 74, 76, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 109 e 110), além dos indícios 
daqueles que foram destruídos. Mostram estágios evolutivos, desde o mais antigo, 
quando a cerâmica que produziam pouco se diferenciava, na forma e decoração, da 
que confeccionavam os Tupi-guarani. Raras vasilhas apresentam asas, alças e bases 
planas em pedestal, traços da influência europeia; fragmentos de telhas goivas ou 
coloniais inexistem nas áreas dos seus sítios, indicando que suas habitações eram 
cobertas com palha, mas neles, às vezes, ocorrem pedaços de louça faiança oriunda 
da Península Ibérica. Progressivamente, os sítios passam a apresentar cerâmica 
ainda manufaturada pela técnica acordelada, mas com menores dimensões e 
decorações mais simplificadas. À medida em que diminui a frequência da cerâmica 
artesanal, aumenta a presença de louças industrializadas, objetos de vidro e metal, 
assim como de telhas coloniais. 
 
Essa cerâmica, elaborada a princípio para uso de famílias nucleares, torna-se objeto 
de escambo e comércio adiante, fazendo parte da tralha doméstica no meio urbano 
até as primeiras décadas do século XX. 
 
Os sítios pesquisados nos bairros periféricos de Curitiba, alguns ainda mantendo 
características rurais, como os situados na região sul, constituíam unidades 
assinaladas por resíduos culturais acumulados no solo, demarcando a base de uma 
ou mais cabanas das antigas aldeias indígenas ou a base de habitação cabocla 
isolada. Em determinados locais, vestígios de habitações destes foram encontrados 
formando pequenos aglomerados, indicando bairros. Os limites dessas ocorrências 
puderam ser mensurados, estudados e registrados como sítios.  
 
Entre os sítios neobrasileiros encontrados em função da Linha Verde, todos ocupados 
no século XIX e princípios do XX, alguns apresentavam composições que as 
caracterizavam como mais antigos (PR CT 105, PR CT 99, PR CT 102 e PR CT 103) e 
mais recentes (PR CT 100 e PR CT 106). 
 
Edificações mais elaboradas, envolvendo paredes de taipa de pilão, alvenaria de 
pedras e tijolos maciços, já eram erigidas nos centros mais populosos da região 
metropolitana, enquanto nos meios rurais predominavam as instalações 
neobrasileiras. Referiam-se aquelas, principalmente, a prédios públicos, comerciais e 
templos religiosos, com características arquitetônicas portuguesas. Com a afluência de 
novos imigrantes no século XIX, a arquitetura das edificações começou a adquirir 
aspectos diferenciados conforme a corrente étnica de seus promotores. 
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Terreno localizado na Rua Gov. Agamenon 
Magalhães esquina com a Rua Dom 
Manuel da Silveira D´elbox, s/n no Bairro 
Tarumã. O local encontra-se cercado e a 
superfície está exposta, com erosão em 
alguns pontos. No restante do terreno a 
superfície encontra-se recoberta por 
gramíneas. O local possui potencial 
arqueológico médio. 
UTM (22J) 0678359 – 7185750 

A área encontra-se cercada, com cerca de 
arame, e não possui edificação. Localiza-se 
na Rua Antônio Simm, próximo à esquina 
com a Rua Suécia. O terreno possui uma 
pequena declividade e está recoberto por 
gramíneas. Em alguns pontos foi observada 
deposição de solo proveniente de outra 
área. 
UTM (22J) 0678072 – 7185900 

Terreno cercado localizado na Rua da 
Integração, no Bairro Alto, setor norte. 
Superfície com uma pequena declividade 
em direção ao rio Bacacheri. O local 
encontra-se recoberto por gramínea, 
remanescente de campos naturais. O local 
apresenta potencial arqueológico alto. 
UTM (22J) 0679442 - 7188410 
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Terreno cercado localizado na Rua Ângelo 
Bressegnelo esquina com a Rua Bento 
Ribeiro no Bairro Alto. O terreno possui 
uma pequena declividade. Existem 
nascentes nas proximidades. A superfície 
está recoberta por gramíneas, arbustos e 
com árvores esparsas. Existem camadas 
de solo preservado no local de campo. O 
local apresenta potencial arqueológico alto. 
UTM (22J) 0679635 – 7188802 

Área localizada no Km 124, no lado direito 
da BR 476, sentido Atuba, no Bairro Alto. O 
terreno apresenta declividade. No local 
existem pequenas nascentes. A superfície 
está parcialmente coberta por gramíneas, 
arbusto e árvores esparsas. Em vários 
pontos ocorrem valas de erosão. O solo no 
local é marrom-avermelhado. Em alguns 
pontos o solo ainda está preservado. O 
local apresenta potencial arqueológico alto. 
UTM (22J) 0679637 – 7189553 

Área com capão de mato e capoeira alta, 
localizado do lado da via marginal sentido 
Pinheirinho e avança até a Rua Lothário 
Boutin no Bairro Pinheirinho. A superfície é 
irregular. No local já foi encontrado vestígio 
arqueológico quando da implantação da 
Linha Verde. 
UTM (22J) 0671880 – 7177281 
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Área localizada na margem direita da BR 
476, sentido sul, próximo ao contorno do 
Pinheirinho. A área encontra-se com 
capoeira alta, reflorestamento de pinus e 
eucalipto.  Em um de seus extremos é 
cortado por um córrego. A superfície do 
terreno é irregular, com solo de coloração 
marrom-escuro e foi revolvido em alguns 
pontos. Local com potencial arqueológico 
alto. 
UTM (22J) 0670496 – 7173656 

Área cercada, localizada no final da Rua 
Foz do Iguaçu nº 419, no Bairro 
Pinheirinho. Terreno elevado, com  
superfície irregular e solo marrom-claro 
recoberto por gramíneas. Existem 
evidências de terraplenagem no local. A 
área é delimitada, ao sul, pelo contorno 
leste. 
UTM (22J) 0671138 – 7173656 

Área localizada na Rua Reinaldo Stocco 
com a Rua Luciano Piuzzi no Bairro 
Pinheirinho, na vila das indústrias. A 
superfície do terreno é irregular e está 
recoberta por gramíneas. Com uma 
nascente nas proximidades, o solo 
encontra-se preservado. A área apresenta 
potencial arqueológico alto. 
UTM (22J) 0672091 – 7176885 
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Localizado na Rua Randolfo Serzedelo 
esquina com a Rua Omilio Monteiro Soares. 
Terreno murado sem edificação. Superfície 
plana e recoberta por gramíneas e 
pequenos arbustos. Local com potencial 
arqueológico médio. 
UTM (22J) 0674761 – 7181139 
 

Terreno localizado na Av. Henry Ford, na 
margem direita do canal de mesmo nome. 
A área encontra-se aberta. A superfície é 
plana e está recoberta por gramíneas. O 
local é utilizado pela população para jogar 
resíduos sólidos. Apresenta camada de 
solo ainda preservada. Local com potencial 
arqueológico médio. 
UTM (22J) 0673706 – 7180790 

Terreno localizado na esquina das Ruas 
Alcino Guanabara, 2000 e Rua Victório 
Maluceli no Bairro Hauer. A superfície no 
local é plana e está recoberta por 
gramíneas. No local existem árvores 
esparsas. Área com solo natural ainda 
preservado. O local apresenta potencial 
arqueológico médio. 
UTM (22J) 0674783 – 7180094 
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Terreno localizado na Rua Frei Henrique de 
Coimbra esquina com a Rua Eng. Emílio 
Guetter no Bairro Hauer. Terreno cercado, 
com pequena declividade e recoberto por 
gramíneas. Em alguns pontos o solo foi 
revolvido, mas ainda conserva pontos 
preservados. O local apresenta potencial 
arqueológico médio. 
UTM (22J) 0674498 – 7180126 
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