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O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
da Operação Urbana Consorciada Linha 
Verde foi feito para apresentar à população os 
resultados obtidos com o Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA para a implantação do 
empreendimento.

O RIMA é um documento que deve estar 
disponível  para toda a população 
apresentando um resumo dos resultados 
alcançados com os estudos dos meios físico, 
biótico e socioeconômico, mostrando quais 
serão os impactos relacionados à 
implantação da Linha Verde e os programas 
ambientais que serão executados para 
diminuir  os impactos negativos e 
potencializar os impactos positivos.

O EIA é um documento grande e complexo, 
onde constam informações técnicas para 
justificar a implantação de uma obra de 
grandes dimensões, que vai impactar em todo 
o meio ambiente, e o órgão competente vai 
analisar a possível viabilidade da 
implantação do empreendimento.

Durante o processo de licenciamento 
ambiental para a construção da Linha Verde 
são realizadas audiências públicas onde a 
população deve participar, juntamente com 
representantes do governo, do empreendedor 
e pela equipe responsável pela elaboração do 
EIA/RIMA. Nestas audiências o projeto é 
apresentado pra sociedade que deve debater 
visando a viabilidade de implantação da 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

empreendedor

IPPUC

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC

CNPJ: 76.582.337/0001-16

Endereço: Rua Bom Jesus, 669, Cabral, Curitiba, Paraná
Telefone: 41 - 3250 - 1414

Contatos:

Presidente
Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida
presidenciaippuc@ippuc.org.br
clever@ippuc.org.br

Assessoria da Presidência
Gisele Rosário Medeiros Krzyanowski
gisele@ippuc.org.br

fundação instituto de pesquisas econômicas - fipe

CNPJ: 43.942.358/0001-46

Endereço: avenida corifeu de azevedo marques, 5.677, vila são 
francisco, são paulo, são paulo
Telefone: 11 - 3767 - 1700 / 3767 - 1701 / 3813 - 1444

Contato:

diretor de projetos
eduardo amaral haddad

empresa responsável
pela elaboração do
eia/rima
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caracterização do empreendimento

Histórico do Projeto da Linha 
Verde

Curitiba foi fundada em 29 de março de 1693 
com o nome de Vila Nossa Senhora da Luz 
dos Pinhais de Curitiba e se tornou 
simplesmente Curitiba em 1698. Em 1842 
virou cidade e em 19 de dezembro de 1853 
virou capital do Paraná, quando este se 
separou da Quinta Comarca de são Paulo.

As primeiras influências na região foram dos 
índios, quando no século 17 foi colonizado 
pelos portugueses e começaram as 
influências européias. No século 18 veio a 
influência dos tropeiros, condutores de gado 
que levavam seus animais do Rio Grande do 
Sul para São Paulo, quando abriram 
caminhos, criaram vilas, trouxeram seus 
hábitos e estimularam o comércio. No século 
19 vieram muitos imigrantes europeus, 
alemães, poloneses, italianos e ucranianos, 
transformando a cultura local expressa em 
usos e costumes, arquitetura, dança, música, 
gastronomia e artesanato.

Curitiba é a capital do Paraná, onde ocupa 
uma área de 432,17 Km², situada no Primeiro 
Planalto Paranaense a uma altura de 935 
metros, e possui 1.751.907 habitantes, 
segundo o Censo 2010 do IBGE, divididos 
por 75 bairros. É a principal cidade da região 
metropolitana, formada por 26 municípios.

O Estado do Paraná e a cidade de Curitiba 
estão entre as cidades mais desenvolvidas do 
Brasil, com uma ótima qualidade de vida e 
desenvolvimento econômico, ocupando o 3º 
lugar entre as capitais brasileiras com os 
melhores índices de desenvolvimento 
humano e a 4ª maior renda per capita do país.

A região metropolitana de Curitiba é um dos 
pr inc ipa is  cent ros  de  negócios  e  
investimentos internacionais no país e estão 
situados em importantes entroncamentos 

nacionais e sul-americanos, formando três 
macros corredores continentais. Para 
fortalecer seu posicionamento estratégico e 
sua dinâmica econômica existem os 
terminais rodoviários, ferroviários e 
aeroviário, passageiros e cargas, além da 
proximidade com o porto internacional de 
Paranaguá.

O crescimento atual de Curitiba vem dos 
conceitos e parâmetros urbanísticos do Plano 
Diretor de 1966 e em seu contínuo 
aperfeiçoamento, onde se planejou o 
transporte, a circulação, o uso do solo, o meio 
ambiente, a habitação, o desenvolvimento 
econômico e a promoção social. A principal 
mudança deste Plano Diretor, que trouxe os 
benefícios atuais pra cidade e é a sua marca, 
foi transformar a conformação radial de 
crescimento para um modelo linear de 
expansão urbana. 

O desenvolvimento linear implantou eixos 
viários, chamados de Eixos Estruturais, onde 
há uma Via Central de circulação para 
transportes públicos e Vias Rápidas, em 
ambos os lados, para os automóveis privados, 
ligando o centro aos bairros e os bairros ao 
centro. Os Eixos Estruturais visavam 
também o adensamento habitacional, 
comercial e de serviços. Nesses eixos estão 
concentrados os investimentos em 
infraestrutura urbana.

Na década de 50 foi construída a BR-116, 
com um traçado que passava dentro da cidade 
de Curitiba, distante da área urbanizada. As 
áreas ao lado eram chamadas de Zonas de 
Serviço.

Com o crescimento da cidade e o 
adensamento populacional ao lado da BR-
116, a rodovia dividiu a cidade em dois lados. 
Com altos índices de acidentes graves, a 
prefeitura realizou estudos para melhorar a 
situação da região.
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crescimento linear - plano diretor de 1966

Eixo
Estrutural
Norte

Eixo
Estrutural
Oeste

Eixo
Estrutural
Leste

Eixo
Estrutural
Sul

compartimento urbano da antiga br-116

modelo do sistema trinário dos eixos estruturais

vista aérea do sistema trinário

compartimento urbano da antiga br-116

fonte: ippuc

fonte: ippuc

fonte: ippuc

fonte: ippuc
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Após longas discussões e a implantação do 
Anel Viário Rodoviário da Região 
Metropolitana de Curitiba, que absorveu o 
tráfego da BR-116, surge o projeto da Linha 
Verde.

A Linha Verde possui aproximadamente 22 
Km e deveria ser implantada após a 
assinatura do Convênio de Delegação da 
União em 2004 e assim incorporar esta região 
ao ambiente urbano, transformando-a em um 
novo eixo de desenvolvimento, integrando 
uso do solo, sistema viário e transporte 
coletivo, integração de diversas áreas e 
atingindo 22 bairros.

O Projeto da Linha Verde

O objetivo da Linha Verde é transformar a 
antiga BR-116 em uma avenida urbana, 
integrando os bairros da cidade, e modernizar 
o sistema de transportes públicos, ampliando 
seu acesso, principalmente nas regiões norte, 
centro e sul, preservando o meio ambiente.

Os objetivos específicos para a Linha Verde 
são: Reduzir a carga sobre o Eixo Estrutural 
Norte-sul; Aumentar o alcance do sistema de 
transporte público; Modernizar a frota de 
ônibus  ut i l izando biocombust ível ;  
Implementar estações de ônibus a cada 1 Km 
e três terminais; Reduzir o tempo das 
viagens; Aumentar a segurança para os 
pedestres com a instalação de iluminação 
pública e sinalização; Melhorar a segurança; 
Construir ciclovias e calçadas; Construir um 
boulevard ao longo do eixo, usando espécies 
nativas; Recuperação de três parques urbanos 
existentes; Promover equidade social 
promovendo a melhoria do desempenho dos 
modos de transporte; Aperfeiçoar os meios 
de transporte mais usados pela população de 
menor renda, o transporte público e o não 
m o t o r i z a d o ,  r e d u z i n d o  o s  
congestionamentos, a poluição ambiental e 
os acidentes de trânsito.

Sistema de Transporte

Traçado esquemático das linhas de transporte 
propostas e a localização das estações de 
embarque e desembarque. As canaletas são 
para o uso exclusivo do transporte público e 
as estações ficam 1 Km uma da outra.

Sistema Viário

O sistema trinário é composto por uma via 
central, com canaleta exclusiva para o 
transporte coletivo. Duas vias marginais, 
com três faixas de circulação cada, uma em 
cada sentido. Duas vias locais com uma faixa 
de circulação e área de estacionamento. 
Cruzamentos com semáforos e passarelas 
para a travessia de pedestres.

Zoneamento e Uso do Solo

A proposta de adensamento incentiva o uso 
m i s t o  d a  r e g i ã o  e  o s  p ó l o s  d e  
desenvolvimento.

Meio Ambiente

A proposta para preservação do meio 
ambiente em volve a utilização de 
biocombustível, estações providas de 
mecanismo de coleta, armazenamento e 
reuso da água da chuva, uso eficiente da 
iluminação pública, parque linear, plantio de 
árvores e 22 km de ciclovias.

Trechos de Implantação

A implantação da Linha Verde foi dividida 
em quatro trechos. O primeiro trecho foi 
dividido em dois lotes e finalizado em 2009. 
O segundo trecho foi dividido em quatro 
lotes, sendo que o primeiro lote começou as 
obras em 2011. Os trechos 3 e 4 são um 
prolongamento até o Contorno Sul, sendo que 
o trecho 3 já está sendo executado.
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eixo da antiga br-116, atual eixo da linha verde
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ligação da linha verde com as principais rodovias e anel viário de curitiba
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detalhes das estações de embarque e desembarque

detalhes das estações de embarque e desembarque

seção transversal da proposta

proposta linhas de transporte

perspectiva esquemática das estações de embarque e
desembarque

planta esquemática das estações de embarque e
desembarque
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trechos das obras da linha verde

projetos de adensamento - linha verde

projeto - meio ambiente

Trecho 1 – Linha Verde Sul

Este trecho já foi implantado e é conhecida 
como Linha Verde Sul.

Trecho 2 – Linha Verde Norte

O Trecho 2 foi dividido em quatro lotes, 
sendo que o primeiro já está em fase de 
implantação e os outros três fazem parte da 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

A Operação Urbana Consorciada da Linha 
Verde foi criada pela Lei 13.909 de 19de 
dezembro de 2011. A lei estabelece diretrizes 
urbanísticas para a antiga BR-116 no trecho 
urbano em Curitiba. Seu perímetro tem uma 
área de 20.820.506 m², abrange 16.886 lotes 
e envolve 22 bairros da cidade, com uma 
população de aproximadamente 82.000 
habitantes, conforme CENSO 2010 do 
IBGE.

Intervenções Urbanas Previstas

- Desapropriações para a realização das obras 
necessárias à implementação da Operação 
Urbana Consorciada Linha Verde.

- Conclusão e adequação da Linha Verde: 
Conclusão da Linha Verde em toda a sua 
extensão, com os complementos viários 
necessários; Implantação de transposições ao 
longo da Linha Verde; Implantação de 
conexões às ruas transversais de acesso à 
Linha Verde; Implantação de complexo 
viário, com pontes, interligando a Linha 
Verde com as vias marginais do Rio Belém; 
Implantação das vias locais margeando a 
Linha Verde.

- Relocação de moradias em áreas de risco, de 
preservação ambiental e em situação de risco.

- Implantação de áreas verdes e de espaços 
públicos compatíveis com a dinâmica de 
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trecho 1 da linha verde parcialmente implantado

trecho 1 da linha verde implantado

trecho 1 da linha verde implantado

trecho 2 - linha verde norte
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setores da operação urbana consorciada da linha verde
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desenvolvimento da região, dimensionados 
de forma a possibilitar a criação de áreas de 
lazer e de circulação segura para pedestres.

- Criação de condições ambientais 
diferenciadas nos espaços públicos, 
mediante a arborização, implantação de 
mobiliário urbano e comunicação visual.



Área de Influência Indireta - 
AII

Até meados do século passado, a cobertura 
vegetal da região de Curitiba era toda coberta 
por uma vegetação natural da Floresta 
Atlântica.

A paisagem do município foi aos pouco 
alterada pelo crescimento da cidade e pela 
atividade agropecuária no entorno da cidade.

Hoje existem poucas áreas com mata virgem 
que podem ser encontradas nos 33 parques e 
bosques existentes na cidade.

Nestas áreas verdes podemos encontrar uma 
grande diversidade de espécies florísticas 
naturais e exóticas, plantadas pela 
administração do município e pela própria 
população.

Área de Influência Direta - AID e 
Área Diretamente Afetada - 
ADA

Assim como na AII, na maioria dos locais a 
vegetação sofre certa mudança em suas 
características naturais na AID e na ADA em 
função da expansão da cidade. em sua 
maioria, os exemplares encontrados são 
nativos, restos da floresta natural da região, e 
exóticos, vegetação plantada para a 
arborização da cidade e facilmente 
encontrada nestas áreas, plantadas pela 
prefeitura e pela própria população. Não 
foram encontradas áreas com vegetação que 
não tenham sofrido alguma modificação.

Com o rápido processo de urbanização, a 
vegetação na cidade de Curitiba foi e 
continua sendo muito alterada, e a plantação 
de árvores exóticas está ameaçando de 
extinção algumas espécies nativas existentes, 
das quais encontram-se 32 espécies em 

MEIO BIÓTICO
FLORA

TOTAL DOS FRAGMENTOS REMANESCENTES

mata nativa com araucária 70,22%

mata nativa sem araucária 14,04%

mata secundária em regeneração 3,46%

bracatingal 2,95%

reflorestamento 6,58%

mata ciliar 2,75%

ÍNDICE DE ÁREAS VERDES DE CURITIBA

ANO

1987
1992

2000

2010

ÍNDICE DE ÁREAS VERDES (%)

15,06

13,56

17,97

26,00

FONTE: FIFE, 2011 COM BASE EM CURITIBA, 2011

Os projetos de arborização urbana na cidade de 
Curitiba sempre tiveram o objetivo de plantar 
espécies que não eram nativas da região, pois 
cresciam rápido, tinham uma adaptação fácil e 
ótimas para decorar a paisagem da cidade. 
Porém, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SMMA está trocando as árvores de parques e 
ruas da cidade por espécies nativas.
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Área em estágio de sucessão secundária inicial
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Conama
Vegetação primária - apresenta grande diversidade biológica, onde a ação humana é pequena e atinge pouco as 

características originais da área.
Vegetação em estágio secundário Pioneiro de regeneração - baixa riqueza de espécies comparado com os estágios mais 

avançados. Predomínio de plantas herbáceas, arbustos e pequenas árvores.
vegetação em estágio de sucessão secundário médio - presença de plantas herbáceas, arbustos e espécies em 

regeneração.
Vegetação em estágio secundário avançado - Existência de três tipos de árvores, sendo uma delas de grande porte, 

que sobreviveu ou encontrou um local favorável ao seu crescimento.

Área em estágio de sucessão secundária inicial

Área em estágio de sucessão secundária inicial

Área em estágio de sucessão secundária média

Área em estágio de sucessão secundária média
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Área em estágio de sucessão secundária médiaÁrea em estágio de sucessão secundária média

Área em estágio de sucessão secundária avançada

Arborização urbana na ADA

Área em estágio de sucessão secundária avançada

Arborização urbana na ADA



perigo de desaparecer. Para preservá-las, a 
prefeitura adota medidas de conservação de 
áreas onde ainda existe alguma vegetação.

Unidades de Conservação

Existem em Curitiba, Área de Influência 
Indireta, 33 áreas de proteção ao meio 
ambiente, constituídas por parques, APAs e 
Bosques, situadas, em sua maioria, nas 
regiões norte e nordeste da cidade.

Na Área de Influência Direta existem três 
unidades de conservação importantes para o 
meio ambiente, o Bosque Reinhard Maack, o 
Jardim Botânico e o Bosque Capão de 
Imbuia. Existe, ainda, o Parque Natural 
Municipal Atuba que fica nos limites da AID. 
Na Área Diretamente Afetada não existe 
nenhuma Unidade de Conservação.

Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000

«espaços territoriais e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção».

Unidades de Proteção Integral - Para se praticar 
qualquer atividade é preciso autorização do órgão 
responsável pelas unidades e as visitas públicas são 
apenas com o objetivo educacional e científico.

Unidades de Uso Sustentável - Estas unidades 
promovem a conservação da natureza e o uso 
sustentável de seus recursos naturais.

Lei Municipal nº 9.804 de 3 de janeiro de 2000

Parques de Conservação - São de propriedade da 
cidade e devem proteger os recursos naturais 
existentes, devem ter no mínimo 10 ha (hectares) e 
devem preservar a qualidade de vida e o interesse de 
todos.

Parques Lineares - São áreas públicas ou privadas, 
às margens dos rios, para proteção da qualidade das 
águas, podendo existir outras unidades de conservação 
dentro dela.

Parques de Lazer - Áreas do município com no 
mínimo 10 ha (hectares) para o lazer da população com 
vegetação protegida.

Bosques Nativos Relevantes - São áreas 
particulares com mata nativa do município para 
preservação da natureza e com restrições à sua 
ocupação.

Bosques de Conservação - São áreas de 
propriedade do município com menos de 10 ha (hectares) 
para proteção dos recursos naturais, qualidade de vida 
e interesse da população.

Bosques de Lazer - São de propriedade do município 
com área menor à 10 ha (hectares) para uso público ou 
lazer.

Específicas - Criados para usos específicos
Áreas de Proteção Ambiental (APA) - São públicas 

ou privadas, com restrições ao seu uso para 
preservação da natureza.

Reservas Biológicas - São públicas ou privadas, 
com vegetação natural do município, de dimensão 
variável para preservação ou pesquisa científica.
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Unidades de Conservação da AID
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Divisão da AID e da ada em três setores para a fauna
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Divisão da AID e ADA pra flora - Setor Sul

Divisão da AID e ADA pra flora - Setor Norte

Divisão da AID e ADA pra flora - Setor Centro
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Como já mostrado na Flora, a área do 
Município de Curitiba ainda possui algumas 
áreas florestadas naturais de algum porte. 
Este cenário, mesmo não sendo similar as 
matas, proporciona recursos suficiente para a 
manutenção de algumas espécies de forma, 
surgindo ainda algumas antes inexistentes.

Os grupos de animais pesquisados foram os 
mamíferos, os répteis e anfíbios, e as aves. 
Para o estudo da fauna dividiu-se a AID e a 
ADA em três setores: sul, centro e norte.

Mamíferos

No Brasil existem 450 espécies de 
mamíferos, com 186 representantes no 
Paraná. Na região metropolitana de Curitiba 
existem aproximadamente 50 espécies 
diferentes e no município cerca de 37. Na 
área de influência da linha verde existem 
registros de 32 espécies encontradas.

Os mamíferos das áreas de influência 
possuem uma grande capacidade de 
adaptação às mudanças ocorridas pela 
urbanização.

Não foram encontradas espécies ameaçadas 
de extinção, apenas duas que tinham dados 
insuficientes para diagnosticar a quantidade 
específica de animais existentes.

Répteis e Anfíbios

Foram cadastradas 19 espécies de répteis em 
Curitiba, sendo que, as serpentes são as mais 
encontradas, com 13 espécies.

Na medida em que a cidade foi crescendo, os 
répteis, com hábitos mais selvagens foram 
sumindo, ficando apenas aqueles que têm 
maior capacidade de adaptação aos centros 
urbanos, como as serpentes e alguns lagartos.

Poucas espécies de anfíbios são encontradas 

Fauna

anu-branco

avifauna em fragmentos florestais na ADA

rolinha-rocha

Poucos mamíferos conseguem sobreviver em 
regiões urbanizadas, principalmente os carnívoros 
que precisam de áreas florestadas para viverem. 
Para eles, as cidades são uma barreira à sua 
sobrevivência. Os morcegos são uma exceção, eles 
possuem grande capacidade de adaptação aos 
ambientes urbanizados, vivendo em áreas verdes 
existentes ou na própria cidade.
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em Curitiba. São animais que possuem 
grande dificuldade para adaptação em áreas 
urbanas, o que pode estar levando à sua 
extinção no município.

Entre as espécies encontradas no município 
de Curitiba, nenhuma consta na lista de 
espécies ameaçadas de extinção do Estado do 
Paraná.

Aves

As aves que vivem na cidade de Curitiba são 
generalistas, se adaptam facilmente ao 
ambiente urbano e possuem grande 
capacidade de manterem suas populações. 
Algumas destas aves estão totalmente 
adaptadas a vida na cidade e outras que não 
possuem tanta facilidade, mas que se 
aproveitam das áreas verdes para 
sobreviverem.
Em um estudo importante realizado em 
Curitiba, encontrou-se 367 espécies nativas 
do município, sete espécies que foram 
levadas para a região e que estão 
completamente adaptadas, e 22 espécies que 
são de fora da região e apareceram raramente 
ou de passagem. Nos estudos de campo da 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde 
foram encontradas 98 espécies de aves no 
município.

Entre os anos de 2000 e 2011 foram 
registradas 185 espécies de aves na ADA e 
311 espécies na AII.

Algumas aves encontradas no município de 
Curitiba não são encontradas nas áreas de 
influência, pois são aves ligadas à regiões 
alagadiças ou campos abertos, paisagem que 
não é encontrada em nenhuma das áreas de 
influência.

As aves que se alimentam de frutas podem 
voar grandes distâncias e utilizam áreas 
verdes arborizadas de passagem nas grandes 

O estudo mostra a realidade de curitiba para 
ambientes propícios às aves, apresentando a 
diversidade de ambientes necessários para que elas 
possam viver, tanto urbanos como áreas verdes. 
assim, fica claro a necessidade de se manter e 
construir novas áreas verdes, como os parques, 
bosques e arborização das ruas, para se preservar 
as espécies de aves que precisam desses ambientes.

Quero-quero

Sanhaçu-cinzento

sabiá-laranjeira
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aves que aumentaram suas populações

canário -da-terra-verdadeiro

pardal

viagens. Como Curitiba possui diversas áreas 
bem arborizadas, pode-se encontrar estas 
aves de vez em quando.

Exis tem aves  que são tota lmente  
dependentes de áreas verdes com florestas e 
só continuam sobrevivendo na cidade em 
função de áreas de conservação como o 
Jardim Botânico, Centro Politécnico e 
Bosque Reinhard Maack.

Algumas espécies de aves precisam de 
grandes áreas verdes para viver, mas ainda 
são encontradas na cidade, porém, dependem 
de áreas verdes conservadas existentes no 
município e na região metropolitana de 
Curitiba.

Pode-se observar aves que se aproveitam das 
regiões urbanizadas para aumentar a área 
onde vivem no município. Existem, também, 
aves que já viviam dentro dos limites da 
cidade, mas com a substituição das áreas 
florestais por áreas abertas, conseguiram 
aumentar suas populações, tornando-se 
abundantes na cidade.

Fumarius rufus - João de Barro
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Área de Influência Indireta - AII

As obras para a construção da linha verde 
afetarão toda a cidade de Curitiba, mesmo 
que indiretamente, pois será uma obra que 
mudará ruas e avenidas por diversos bairros 
da cidade, beneficiando todo o município. 
Desta maneira, a Área de Influência Indireta 
– AII é toda a cidade de Curitiba.

A geologia do município é formada por 
metassedimentos da Formação Capirú, ao 
norte da cidade, rochas do Complexo 
gnáissico-migmatítico, sedimentos síltico-
argilosos da Formação Guabirotuba e 
sedimentos aluvionares recentes.

Área de Influência Direta - AID

A Área de Influência Direta foi determinada 
como o perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde e apresenta três 
tipos de solo.

Na Zona Norte o solo é uma alteração das 
rochas magmáticas cobertas por sedimentos 
da Formação Guabirotuba e no restante da 
área são sedimentos síltico-argiloso da 
Formação Guabirotuba e sedimentos 
aluvionares do rio Bacacheri.

Na Zona Central os solos são síltico-argilosos 
da Formação Guabirotuba recobertos por 
sedimentos aluvionares dos rios desta região 
que estão em grandes planícies.

Na Zona Sul existem solos síltico-argiloso da 
Formação Guabirotuba que as vezes são 
cobertos por sedimentos aluvionares dos 
ribeirões Padilha e Passo do França em 
pequenos vales da região.

Área Diretamente Afetada - 
ADA

MEIO físico
aspectos geológicos

imagens de solo na zona central

Imagens de solo na zona norte

imagens de solo na zona norte
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Área de Influência Indireta - AII

As obras para a construção da linha verde afetarão 
toda a cidade de Curitiba, mesmo que 
indiretamente, pois será uma obra que mudará ruas 
e avenidas por diversos bairros da cidade, 
beneficiando todo o município. Desta maneira, a 
Área de Influência Indireta – AII é toda a cidade de 
Curitiba.

A geologia do município é formada por 
metassedimentos da Formação Capirú, ao norte da 
cidade, rochas do Complexo gnáissico-
migmatítico, sedimentos síltico-argilosos da 
Formação Guabirotuba e sedimentos aluvionares 
recentes.

Área de Influência Direta - AID

A Área de Influência Direta foi determinada como 
o perímetro da Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde e apresenta três tipos de solo.

Na Zona Norte o solo é uma alteração das rochas 
magmáticas cobertas por sedimentos da Formação 
Guabirotuba e no restante da área são sedimentos 
síltico-argiloso da Formação Guabirotuba e 
sedimentos aluvionares do rio Bacacheri.

Na Zona Central os solos são síltico-argilosos da 
Formação Guabirotuba recobertos por sedimentos 
aluvionares dos rios desta região que estão em 
grandes planícies.

Na Zona Sul existem solos síltico-argiloso da 
Formação Guabirotuba que as vezes são cobertos 
por sedimentos aluvionares dos ribeirões Padilha e 
Passo do França em pequenos vales da região.

Área Diretamente Afetada - ADA

A Área Diretamente Afetada – ADA compreende os 
locais onde serão feitas as intervenções decorrentes 
da implantação da Linha Verde, abrangendo 
viadutos, trincheiras verdes, canalizações de 

imagens de solo na zona sul

imagens de solo na zona central

imagens de solo na zona sul
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Imagens de solo na zona norte

o relevo paranaense

Serra do Mar e Morros - encostas com quedas 
abruptas por todo o Planalto Atlântico, desde a 
divisa do Estado de Santa Catarina com o Estado do 
Paraná até a divisa com o Estado de São Paulo, na 
região do Vale do Ribeira de Iguape.

Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba – são as 
maiores altitudes, variando entre 850 e 1.300, e as 
menores extensões dos planaltos. O relevo é 
ondulado e a vegetação predominante é a Mata das 
Araucárias. Curitiba fica nessa região.

Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa – as 
altitudes variam entre 300 e 1.200. O relevo é 
ondulado e a vegetação é composta por Araucárias 
e campos.

Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava – é o 
planalto com as maiores extensões. As altitudes 
variam entre 900 e 1.200. a vegetação original são a 
floresta Tropical e Mata das Araucárias, mas quase 
não existem mais, Em seu lugar existem plantações 
e pastos.

Planícies – As planícies litorâneas estão na região 
de Alexandra. As planícies fluviais ocorrem em 
praticamente todas as unidades morfoesculturais 
do Cinturão Orogênico do Atlântico e da Bacia 
Sedimentar do Paraná.

aspectos geomorfológicos

Os aspectos geomorfológicos detalhes físicos das 
paisagens e dos terrenos naturais com relação ao 
relevo. O mapa geomorfológico fornece 
informações  sobre  as  potencia l idades ,  
vulnerabilidades, restrições e riscos de ocupação e 
de intervenção nas áreas.

Área de Influência Indireta - AII

A Área de Influência Indireta para o aspecto 
geomorfológico é a cidade de Curitiba que está 
inserido no Primeiro Planalto Paranaense.

O Primeiro Planalto Paranaense é uniforme, 
formado por rochas cristalinas com altitudes que 
variam entre 850 e 950 metros, fazendo com que a 
paisagem da cidade seja um pouco ondulada, 
variando entre planícies e várzeas ao longo dos rios. 
As Formações Guabirotuba estão presentes por 
toda a bacia da cidade formando colinas entre as 
planícies dos rios com pequenas elevações. Ao 
norte de Curitiba existem rochas do Grupo Açungui 
onde se formam montanhas com alturas entre 400 e 
1.200 metros. 

O mapa geomorfológico do Município de Curitiba 
mostra as configurações do relevo em toda a sua 
extenção.

Área de Influência Direta - AID e 
Área Diretamente Afetada - ADA

A Área de Influência Direta é o perímetro da 
Operação Urbana e o estudo dos aspectos 
geomorfológicos foi feito individualmente nas 
Zonas Norte, Central e Sul.

A Zona Norte possui colinas com o topo plano e 
longo e declive em direção ao rio Bacacheri. É a 
região com as maiores elevações, em média 935 
metros de altura. A Zona Central possui as maiores 
planícies com algumas colinas de altitude média de 
930 metros. A Zona Sul possui morros planos e 
longos, com algumas planícies.
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mapa do relevo de curitiba

Imagem
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imagens da aid e da ada
imagens da aid e da ada

imagens da aid e da ada
imagens da aid e da ada
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aspectos geotécnicos

O mapeamento geológico-geotécnico nas 
áreas de influência da Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde foi feito a partir de 
análise de livros existentes e da interpretação 
dos dados dos estudos feitos no município de 
Curitiba por vários meses. Foi elaborada uma 
caracterização geológica das áreas existentes 
para mostrar os aspectos relevantes como do 
lençol freático, solos e rochas encontrados.

Área de Influência Indireta – AII

Nos estudos realizados na Área de Influência 
Indireta foram encontrados os seguintes tipos 
de solos:

- Solos Residuais e/ou Transportados sobre 
gnaisses migmatíticos

No bairro Atuba foi encontrado este solo, 
constituído por solos residuais com eventuais 
solos transportado-colúvios, separados por 
uma camada de seixos de quartzo. O solo 
transportado é argiloso-arenoso, poroso, de 
cor castanha clara a amarela, com espessura 
menor que um metro, marcado por 
pavimento basal de seixos de quartzo com 
espessura de centímetros e resistência à 
penetração baixa.

O solo maduro ou jovem tem espessuras 
menores de um metro, textura argilosa, cor 
castanha clara a amarela e resistência à 
penetração e permeabilidade baixa.

O saprólio tem cor rósea, vermelha, castanha 
e amarelada, textura siltosa, com estrutura de 
rocha original. Espessura variável com 
permeabilidade baixa e resistência à 
penetração baixa e média. O solo tem alto 
potencial de erosão.

- Solos Residuais da Formação Guabirotuba

Ocorre na maioria das áreas estudadas, 
constituída por solos residuais com solos 

aspectos geotécnicos - imagens de solos na ada

aspectos geotécnicos - imagens de solos na ada

aspectos geotécnicos - imagens de solos na ada
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maior parte, aluvionar, com argilas moles a 
muito moles. O lençol freático é pouco 
profundo, com argilas orgânicas de cor preta 
e muito impermeáveis. Nos solos da 
F o r m a ç ã o  G u a b i r o t u b a  o c o r r e m  
deslizamentos, pois o solo é mal drenado e 
pouco coeso. A erosão não é muito elevada e 
devem ser sempre protegidos por vegetação 
para evitar os processos erosivos.

O Setor Sul tem a Formação Guabirotuba 
também, menos nas proximidas da Avenida 
Wenceslau Bráz, onde tem um solo de 
sedimentos aluvionares.

transportados, e uma camada de seixos de 
quartzo entre eles. Possui camadas finas de 
arcósios, conglomerados e cascalhos com 
espessuras de até três metros, e possui uma 
grande resistência ao intemperismo. A erosão 
não é alta.

- Solos Hidromórficos sobre Aluviões

Este tipo de solo ocorre junto com áreas de 
fundo de vale e/ou baixios, sendo constituído 
por solo orgânico de cor negra, as vezes 
turfoso, textura argilosa, poroso, baixa 
permeabilidade, mole a muito mole, 
adaptável, com espessuras de um metro a 
dois metros e com resistência à penetração 
muito baixa.

A argila intermediária é cinza escura, 
plástica, mole a muito mole, porosa, com 
baixa permeabilidade, espessuras inferiores a 
um metro e com resistência à penetração de 
baixa a muito baixa.

A areia é fina a grossa e/ou cascalhos fofos, às 
vezes compacta, possui permeabilidade 
média a elevada, espessuras menores de um 
metro. Ocorrem sotopostos e interdigitados 
com as argilas intermediárias.

O lençol freático possui níveis inferiores a 
2,5 metros.

Área de Influência Direta – AID e Área 
Diretamente Afetada – ADA

A maior parte do solo no Setor Norte é de 
alterações das rochas magmáticas, cobertos 
por sedimentos siltico-argiloso da Formação 
Guabirotuba. Possuem espessuras médias, 
grande expansão, limite de liquidez em torno 
de 57 e limite de plasticidade em torno de 35. 
São pouco compactos e a erosão não é muito 
elevada.

O Setor Central está sobre um solo, em sua 





MEIO socioeconomico
paisagem urbana

Metodologia

Para a paisagem urbana foi determinado 
como Área de Influência Indireta – AII o 
município de Curitiba, pois, pode-se 
comparar este estudo com os anteriores para 
verificar a qualidade da paisagem na cidade.

A Área de Influência Direta - AID abrange a 
Área Diretamente Afetada – ADA e uma 
região de aproximadamente 100 metros ao 
seu redor. Assim, é possível analisar várias 
informações relacionadas à paisagem de 
Curitiba.

Ao avaliar as áreas através de critérios 
estabelecidos foi possível criar medidas para 
quantificar a paisagem das áreas de 
influência: alta (áreas com grande 
concentração de elementos naturais e 
construções importantes); média alta 
(intermediário entre alta e média); média 
(áreas com concentração de elementos 
naturais e construções importantes e 
elementos que desvalorizam a paisagem); 
média baixa (intermediário entre média e 
baixa); baixa (concentração de elementos 
que desvalorizam a paisagem).

Área de Influência Indireta – AII 

Para a AII são consideradas quatro medidas 
de quantificação: alta, média alta, média 
baixa e baixa. A conceituação considerada 
alta está presente em 41% da cidade de 
Curitiba em função da grande quantidade de 
áreas com alguma vegetação restante, pois 
são regiões com pouca concentração de 
moradores.

As regiões com conceito baixo estão 
concentradas na região central da cidade e 
correspondem a 25% do total do município e 
são áreas onde moram muitas pessoas, 
geralmente em edifícios altos, ou existem 

grandes construções, ruas e avenidas.

O conceito média alta corresponde a 18% de 
Curitiba, enquanto o conceito média baixa 
tem um percentual de 16% do município.

Área de Influência Direta – AID

Para a AID foram aceitas as cinco medidas de 
quantificação: alta, média alta, média, média 
baixa e baixa.

A quantificação alta está presente em apenas 
3% da AID, duas no setor norte e uma no setor 
centro, ambas perto do limite da AII. O 
conceito baixa também tem pouca 
representação na AID, estando presente em 
apenas 6% da área, porém, presente em todos 
os setores.

O conceito média representa 39% da AID e 
está bem distribuída por todos os setores. O 
conceito média baixa também se distribui 
equilibradamente por todos os setores e 
corresponde a 28% da área. Já a classe média 
alta ocupa 22% da AID e está concentrada 
nos setores norte e parte superior do setor 
centro e na parte mais baixa do setor sul.

Para descrever a paisagem urbana optou-se 
por dividir a AID em porções menores devido 
à proximidade das regiões.
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mapa da qualidade da paisagem da área de influência indireta - aii



fotos da região 1

fotos da região 1

Região 1

Possui alta qualidade visual, pois 
existem grandes áreas verdes, 
como o Parque Atuba e terrenos 
vazios, as construções possuem 
uma boa qualidade visual e há 
rios e variações nos terrenos que 
melhoram a paisagem urbana.

Região 2

Com uma qualidade visual 
média, esta região possui 
algumas construções de menor 
qualidade, mas coexistindo com 
alguns cenários paisagísticos que 
deixam a região com certa beleza 
na paisagem.

fotos da região 2

fotos da região 2

RIMA - Operação Urbana Consorciada Linha Verde 35



fotos da região 4

fotos da região 4

fotos da região 3

fotos da região 3

Região 3

Assim como a região 1, possui 
terrenos vazios com vegetação o 
que faz a região ter uma alta 
qualidade visual da paisagem 
urbana.

Região 4

Esta região possui construções 
de padrões mais baixos, com uma 
urbanização péssima, onde 
moram muitas pessoas e há 
grande impermeabilização do 
solo. Tudo isso colabora para que 
o local tenha uma qualidade 
visual ruim.
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fotos da região 5

fotos da região 5

fotos da região 6

fotos da região 6

Região 6

Aqui há uma mistura de 
paisagens, com lugares de 
paisagens bonitas e outras ruins, 
o que deixa esta região com uma 
qualidade media da paisagem, 
assim como a região 2.

Região 5

A urbanização e as áreas verdes 
ajudam esta região a ter uma alta 
qualidade da paisagem. Existem 
duas áreas que são referências 
desta região, o Aeroporto do 
Bacacheri e o Centro Integrado 
de Defesa Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo – CINDACTA.

RIMA - Operação Urbana Consorciada Linha Verde 37



fotos da região 8

fotos da região 8

fotos da região 7

fotos da região 7

Região 7

Esta região possui uma qualidade 
visual baixa, com os mesmos 
problemas da região 4, porém, 
aqui tem um fator que piora a 
paisagem, a existência de 
grandes construções.

Região 8

Com amplas áreas verdes cheias 
de árvores e locais com uma 
visão ampla torna esta região 
com mui ta  qual idade  de  
paisagem urbana. Possui uma 
zona especial para esportes e o 
Bosque do Capão da Imbuia.
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fotos da região 9

fotos da região 9

fotos da regiões 10 e 11

fotos da regiões10 e 11

Regiões 10 e 11

P o s s u e m  u m a  q u a l i d a d e  
paisagística parecida com a da 
região 7, com os mesmos 
problemas desta região. Porém, a 
região 11 tem menos problemas 
na paisagem urbana que a região 
10.

Região 9

Comparado às regiões 2 e 6, 
possui uma média qualidade da 
paisagem. Porém, tem uma 
melhor qualidade pelas suas 
áreas verdes e espaços e edifícios 
bem cuidados.
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fotos da região 13

fotos da região 13

fotos da região 12

fotos da região 12

Região 12

A paisagem urbana desta região 
se compara à das regiões 4 e 9, 
onde são encontrados os mesmo 
problemas.

Região 13

Uma região com alta qualidade 
visual da paisagem urbana pelas 
várias áreas verdes, com ou sem 
á r v o r e s .  P o s s u i  p o n t o s  
importantes da cidade como a 
Universidade Federal do Paraná 
e a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, Federação 
das Indústrias do Estado do 
Paraná e o Jardim Botânico.
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fotos da região 14

fotos da região 14

fotos da região 15

fotos da região 15

Região 15

Possui as mesmas condições 
paisagísticas das demais regiões 
consideradas de média qualidade 
visual da paisagem urbana.

Região 14

A qualidade visual da paisagem 
desta região é considerada média 
pelos comércios existentes, mas 
compensado pelas várias áreas 
verdes com espaços abertos.
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fotos da região 17

fotos da região 17

fotos da região 16

fotos da região 16

Região 16

Esta região possui uma paisagem 
bem ruim com muita poluição 
visual e poucos cuidados com os 
espaços, assim, reduz muito a 
qualidade visual deste local.

Região 17

As qualidades visuais desta 
região são consideradas médias 
pelas mesmas características de 
outras regiões com a mesma 
qualidade da paisagem urbana.
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fotos da região 18

fotos da região 18

fotos da região 19

fotos da região 19

Região 19

Esta região possui as mesmas 
qualidades visuais da região 17, 
sendo assim, um local com 
qualidade média para a qualidade 
visual da paisagem.

Região 18

O Bosque Reinhard Maack eleva 
a qualidade visual desta região, 
tornando-a superior, pois esta 
área influencia positivamente 
todo o seu entorno.
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fotos da região 21

fotos da região 21

fotos da região 20

fotos da região 20

Região 20

A b a i x a  q u a l i d a d e  d a s  
construções e urbanização 
desorganizada deixa esta região 
com uma qualidade baixa da 
paisagem urbana.

Região 21

Esta região é igual a anterior, 
com uma das piores qualidades 
visuais da paisagem apesar da 
p r e s e n ç a  d e  p r a ç a s  q u e  
amenizam os problemas.

RIMA - Operação Urbana Consorciada Linha Verde44



fotos da regiões 22 e 23

fotos da regiões 22 e 23

fotos da região 24

fotos da região 24

Região 24

É uma região com alta qualidade 
visual de sua paisagem devido às 
amplas áreas verdes e com 
poucos locais utilizados, apesar 
de ser uma região industrial.

Regiões 22 e 23

A região 22 possui uma 
qualidade visual média da 
paisagem, pois possui áreas que 
diminuem o impacto visual ruim 
dos  loca i s  com péss ima  
qualidade visual. Já a região 23 
possui alta qualidade visual pelas 
áreas verdes existentes e poucos 
locais com uma qualidade ruim 
da paisagem.
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fotos da região 26

fotos da região 26

fotos da região 25

fotos da região 25

Região 25

Pela existência de locais com 
uma alta qualidade visual e 
igualmente áreas de baixa 
qualidade visual fazem a 
qualidade visual da paisagem ser 
considerada média.

Região 26

Esta região se compara à região 
24 onde existem grandes áreas 
verdes que elevam a qualidade 
visual da paisagem ao nível 
máximo.
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Curi t iba  possui  uma t radição em 
planejamento urbano desde o século XIX, 
época em que se tornou uma Província 
Paranaense em 1853. Em 1895 surgiu o 
primeiro Código de Postura da cidade e em 
1903 começou a organizar o uso do solo, que 
foi revisado em 1930.

Em 1943 surge o Plano Apache, que foi o 
primeiro planejamento formal da cidade. 
Este plano previa o crescimento radial, 
delimitação de áreas pra habitação, serviços e 
indústrias, reestruturação viária e medidas de 
saneamento. A partir deste Plano, surge a 
primeira Lei de Zoneamento de Curitiba em 
1953.

O Plano Preliminar de Urbanismo surgiu em 
um concurso de 1964 onde propunha 
melhorias na qualidade de vida do município 
através de um modelo linear de adensamento. 
Este plano de Zoneamento e Uso do Solo 
definiu parâmetros de ocupação que 
orientava os investimentos públicos e 
privados e disciplinava as atividades 
privadas.

Em 1966 o Plano Diretor de Curitiba alterou a 
configuração radial de crescimento para um 
m o d e l o  l i n e a r  d e  e x p a n s ã o  e  
desenvolvimento. As principais mudanças 
deste plano foram a criação de um eixo de 
i n t e g r a ç ã o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  
metropolitano, a BR-116, criação de novos 
eixos de adensamento, implantação de um 
Anel de Conservação Sanitário Ambiental e 
novas áreas de preservação, consolidação das 
diretrizes de gestão metropolitana e o 
estímulo à expansão de atividades geradoras 
de emprego e renda.

A Lei nº 5.234 de 1975 estabeleceu ao longo 
da BR-116 uma zona de Serviços. Esta Lei 
pretendia incentivar a instalação de empresas 
voltadas para o transporte rodoviário que era 
predominante naquela região. Com isso 

aspectos urbanísticos
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criou-se uma barreira física na BR-116, 
dividindo a cidade em duas partes.

No ano de 2000 foi criada a Lei nº 9.800, a 
maior reformulação do Plano Diretor de 
1966, fruto de um amplo estudo técnico e 
discussões com a sociedade. As maiores 
mudanças aconteceram nos bairros cortados 
pela BR-116, onde deveria ser implantado 
um sistema de transporte de grande 
capacidade ao longo da rodovia e estimular a 
verticalização e diversificação dos usos, 
inclusive de habitação.

Em 2004 foi elaborado um Novo Plano 
Diretor de Curitiba, Lei Municipal nº 11.266, 
onde se definia a Linha Verde como eixo de 
adensamento.

Sua implantação começou em 2007 quando 
terminaram as obras do contorno rodoviário 
da cidade e iniciou a implantação da 
infraestrutura viária e de transporte coletivo 
na BR-116, quando passou a ser chamada de 
Linha Verde e iniciou-se a transformação no 
eixo sul da cidade. Em 2011 começaram as 
obras do trecho complementar do projeto da 
Linha Verde.

A seguinte caracterização tem o objetivo de 
identificar dentro do perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Linha Verde os aspectos 
relevantes sobre o os usos e padrões mais 
importantes.

A região da operação urbana tem uma área de 
2.100 hectares, dividido em três setores, onde 
o Setor Norte tem 3,95 milhões de m², o Setor 
Central possui 6,25 milhões de m² e o Setor 
Sul com 10,6 milhões de m².

A ocupação predominante da região do 
empreendimento é horizontal, com 96,5%, 
em sua maioria, são construções de baixo e 
médio padrão, onde representam 91%. Pode-
se verificar este fato principalmente nos usos 



comerciais, de serviço, com média de 97% de 
uso horizontal, e residencial, com média de 
94% de uso horizontal, sendo que 87% são de 
uso residencial e 95% de uso não residencial, 
nos padrões baixo e médio. As construções 
verticais são poucas e em sua maioria de 
médio padrão, concentradas em locais 
específicos.

Os usos comerciais, de serviços e 
residenciais são responsáveis por 62% da 
área. Existem poucas indústrias que 
representam apenas 3% do total de usos.

Existe uma grande quantidade de terrenos 
vazios, com 3,8 milhões de m², representa 
18% do total de terrenos na região da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca, 
onde 45% deles estão no Setor Sul. Há, ainda, 
áreas com o tipo galpão, com 786 mil m² de 
terreno, correspondente a 12% do total de 
terreno ocupados pelo uso de comercio e 
serviço.

A região do empreendimento possui 5,7 
milhões de m² de áreas construídas, 
distribuídas nos setores Norte, Central e Sul, 
o que resulta em uma densidade construída e 
coeficiente de aproveitamento muito baixo.

Mapa Setores da OUC-Linha Verde – Central 
, Norte e Sul
Incluir a Figura 7.3.6.2.4
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PÓLOS
SE-BR-116-SETOR ESPECIAL BR-116
ZONA DE TRANSIÇÃO
ZR-4 - ZONA RESIDENCIAL 4

ZI - ZONA INDUSTRIAL
ZE-D - ZONA ESPECIAL DESPORTIVA

ZS-2 - ZONA DE SERVIÇOS 2
ÁREA DE ABRANGÊNCIA

setores da operação urbana consorciada linha verde: central, norte e sul
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Imagem

área de terreno líquido por predominância de uso 2011
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Patrimônio histórico, cultural
e arqueológico

Arqueológico

Para uma melhor compreensão da evolução 
da ocupação pelo homem do planalto 
curitibano, cabe salientar que, inicialmente 
existiam grupos indígenas pré-ceramistas 
relacionados às tradições arqueológicas 
Humaitá e Umbu. Estas tradições estão 
relacionadas a levas migratórias que 
chegaram ao Paraná há cerca de 10.000 anos 
e que lá permaneceram até o início da Era 
Cristã.

Em meados da Era Cristã, a região de 
Curitiba foi ocupada por grupos ceramistas 
correspondentes às tradições Tupiguarani e 
Itararé. No período mais recente, com a 
ocupação do território paranaense por 
europeus, o contato crescente com os grupos 
indígenas, além de criar uma miscigenia 
racial significativa, introduziu novas 
tecnologias, alterando a produção ceramista 
local. Estes grupos, formados por pequenos 
núcleos familiares caboclos, representam a 
tradição arqueológica Neobrasileira.

Nessa tradição observa-se a persistência das 
formas e decorações cerâmicas tradicionais 
de elementos indígenas da Tradição 
Tupiguarani, porém já com influência 
européia. Desta mistura resultou a 
incorporação de elementos trazidos pelos 
europeus à cultura indígena, passando aos 
p o u c o s  a  s u b s t i t u i r  o s  a r t e f a t o s  
confeccionados  em pedra por instrumentos 
produzidos a partir de fundição de ferro e a 
fabricação de cerâmica assimilou a utilização 
de utensílios europeus.

A dinâmica que caracterizou a ocupação 
humana da região mostra diversas etapas a 
partir do indígena, seguindo-se a chegada dos 
descobridores europeus, causando choques 
culturais e conflitos. Posteriormente chegou 

imagens de material arqueológico
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o negro africano como trabalhador escravo e, 
em período mais recente, voltou a imigração 
européia.

Por meio destas informações foram 
delineados os diversos cenários de ocupação 
regional, os quais, cronológicamente 
organizados, são fontes de informação deste 
processo de ocupação, permitindo formular 
expectativas quanto aos possíveis tipos de 
sítios arqueológicos e de culturas que 
ocuparam a região onde será implantada a 
Linha Verde.

Existem algumas poucas referências 
fornecidas em 1908 a sítios ou peças 
arqueológicas no Município de Curitiba. 
Registros de encontros ocasionais de peças 
relacionadas a ocupações indígenas e 
históricas na região de Curitiba datam de 
1955, quando artefatos de pedra foram 
localizados por funcionários da Prefeitura 
Municipal no bairro das Mercês.

Só a partir de 1966 pesquisas arqueológicas 
sistemáticas vem sendo realizadas em 
Curitiba e em sua região metropolitana. Estas 
pesquisas se tornaram mais intensivas a partir 
da década de 1980, com a execução de 
Projetos de Salvamento Arqueológico nas 
áreas impactadas por grandes obras, como o 
Contorno Norte, Contorno Leste, Aeroporto 
Afonso Pena entre muitos outros.

Diante das características da implantação da 
Linha Verde e do risco de perturbação do 
patrimônio arqueológico, histórico e cultural 
da área, foram iniciados em 2004 pesquisas 
que permitiram a marcação de 49 pontos na 
AID e na ADA, os quais permitem ver o 
panorama da ocupação presente e passada da 
área.

Resultante destes trabalhos executados na 
área de influência da Linha Verde, um sítio 
histórico foi localizado no bairro Campo de 
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Santana, nas proximidades da BR-116, em 
área com mata secundária. O Cemitério de 
Índios corresponde a uma estrutura 
arquitetônica religiosa. Representado por 
ruínas de uma edificação de base retangular, 
com paredes de rocha irregulares rejuntadas 
com argamassa de cal e de 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'Ana Pinto, 
proprietário da fazenda Sant' Ana, 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.

Nesta fase dos trabalhos a falta de indícios 
arqueológicos e históricos em alguns trechos 
não significa que estas áreas não tenham sido 
ocupadas no passado. Como o objetivo do 
EIA/RIMA é o reconhecimento do potencial 
de patrimônio arqueológico, histórico e 
cultural da área, estudos mais detalhados 
serão feitos antes da implantação da Linha 
Verde, no contexto do Programa de 
P r o s p e c ç ã o  e  R e s g a t e  d e  S í t i o s  
Arqueológicos.

Patrimônio Histórico e Cultural

Os bairros afetados 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 dos anos de 1900. As edificações ainda 
existentes datam em sua grande maioria da 
década de 1950, assim como os parques. 
Imóveis tombados pela Coordenadoria do 
Patrimônio Cultural foram registrados nos 
bairros de Bacacheri, Tarumã e Capão de 
Imbuia. O primeiro encontra-se na AID e é 
representado pela Casa do Burro Bravo. Os 

imagens de material arqueológico

imagens de material arqueológico

imagens de material arqueológico

RIMA - Operação Urbana Consorciada Linha Verde 53



demai s  se  encon t ram na  ADA e  
correspondem a Sociedade Hípica 
Paranaense e ao Bosque Capão da Imbuia.
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sub-habitações e áreas de
ocupação irregular

As ocupações irregulares são feitas de forma 
clandestina, de forma espontânea pela 
população ou por loteamentos clandestinos, 
sem planejamento ou autorização do órgão 
competente, o que gera grandes problemas, 
como a poluição de rios, solo e subsolo, 
destruição da vegetação e contaminação das 
águas subterrâneas.

Ocupações Irregulares na Área 
de Influência Indireta - AII

Entre assentamentos espontâneos e 
loteamentos irregulares, o número de casas 
em áreas de ocupação irregular na AII, em 
2005, 60.266 casas em áreas irregulares, 
número que representa 9,8% de todos os 
domicílios do município de Curitiba. Nessas 
casas moram 240.000 pessoas, quantidade 
que representa 13,7% da população total da 
cidade em 2010.

O Poder Público tenta resolver o problema 
das ocupações irregulares urbanizando e 
instalando serviços de utilidade pública 
nestas regiões irregulares ou mudando a 
população que mora em regiões de risco de 
inundações, deslizamento de terra, próximas 
à linha de alta tensão ou áreas com muito 
tráfego de automóveis ou linhas de trem.

O maior problema para resolver a situação da 
população que vive em áreas de ocupação 
desordenada é a titularidade das terras. Essas 
áreas são de propriedade pública, privada e 
público/privado. Esta questão sobre quem é o 
dono da terra faz o processo de regularização 
dos  t e r r enos  f i ca rem len to ,  com 
conseqüências para a urbanização dessas 
áreas e ao meio ambiente.

As características da população residente em 
ocupações irregulares na AII são: população 
jovem, metade tem menos de 25 anos; baixa 
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escolaridade, o que dificulta sua entrada no 
mercado de trabalho; um terço não possui 
carteira de trabalho; e mais da metade ganha 
até três salários mínimos.

As casas das ocupações irregulares se 
caracterizam como: mais de um terço delas 
são de madeira; menos de um terço é de 
alvenaria; um sexto é de madeira e alvenaria; 
e um sexto delas é feita de materiais 
precários, como compensado e lonas 
plásticas.

Ocupações Irregulares na Área 
Diretamente Afetada - ADA

As áreas de ocupação irregular não são 
c o n c e n t r a d a s ,  m a s  d i s t r i b u í d a s  
irregularmente pelos Setores Norte, Centro e 
Sul.

A ADA é local de residência de 82.000 
pessoas, local muito urbanizado com 87,7% 
de ocupação.

As ocupações do Setor Central, Pinheirão e 
Savana, tiveram início na década de 80 em 
terras de propriedade público e privado. Não 
se encontram em áreas de risco e não são 
urbanizadas, porém, uma delas está sendo 
regularizada. Suas populações são de 985 
habitantes que moram em 256 casas.

As ocupações do Setor Norte, Atuba, Vera 
Lúcia, Jóquei Clube e Vila Joanita, iniciaram 
nas décadas de 70, 80 e 90 em terras de 
propriedade privada. Essas ocupações não 
são regularizadas, sendo que uma delas é 
urbanizada. Moram nessas ocupações cerca 
de 1.230 habitantes em 320 domicílios, todas 
sob risco de inundações.

As ocupações do Setor Sul, San Marco, Pluna 
I e III, Vila 55, Paraná I e II, Ipiranga, Jardim 
Europa e São Carlos, tiveram início na de 
década de 60 e foram até o ano de 2000. São 

terras de propriedade públicas e privadas. 
Apenas duas destas áreas estão em processo 
de regularização, mas nenhuma está 
regularizada. Destas, quatro são urbanizadas 
e três tem urbanização parcial. Apenas uma 
destas ocupações está em risco de inundação. 
Todas as ocupações juntas têm 2.600 
moradores, divididos em 679 casas.

As ocupações irregulares da ADA devem 
sofrer intervenções públicas, regularizando e 
urbanizando estas áreas ou reassentando seus 
moradores.
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saneamento básico

Abastecimento de Água

Área de Influência Indireta - AII

A cidade de Curitiba possui 1.751.907 de 
habitantes, para atender a necessidade de 
água dessa população, a Companhia de se 
Saneamento do Paraná – SANEPAR trata 
437 milhões de litros de água por dia, 
distribuídos por 6,4 milhões de metros de 
rede de distribuição.

A água fornecida para a população de 
Curitiba é tratada em quatro Estações de 
Tratamento de Água – ETA's: Iguaçu, 
Pçassaúna, Miringuara e Iraí, sendo o último 
localizado no Município de Pinhais.

O Sistema de Abastecimento de Água atende, 
além de Curitiba, outras cidades, como São 
José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais, 
Araucária e parte de mais seis municípios da 
região metropolitana.

O armazenamento de água tratada em 
horários de menor consumo é feito em 21 
reservatórios com capacidades de três 
milhões de litros a 28 milhões de litros, 
respectivamente, Centro de Reservação 
Parolin e Centro de Reservação Corte 
Branco.

O Sistema de Abastecimento de Água 
fornece água para as cidades de São José dos 
Pinhais, Piraquara, Pinhais, Araucária e parte 
de mais seis municípios da região 
metropolitana.

O índice de atendimento de água da 
população é de 99,9%.

Área de Influência Direta - AID

Na Área  de  In f luênc ia  Di re t a  o  
abastecimento de água atinge 99,28% das 

casas, onde, segundo a SANEPAR, o 
abastecimento na AID é regular, sem 
problemas ou deficiências no fornecimento 
de água.

Existem nove reservatórios de água tratada 
na AID: Bairro Alto, Cajuru, Ceasa, Corte 
Branco, Parolin, Pinheirinho, Portão, Tarumã 
e Xaxim, com capacidades de 5.500 a 28.000 
metros cúbicos de água.

Área Diretamente Afetada - 
ADA

Na ADA praticamente a totalidade dos 
domicílios é atendida pela rede de 
abastecimento de água, nas mesmas 
quantidades já informadas para a AID. 
Conforme a SANEPAR, a ADA apresenta 
uma demanda média de 263 litros de água por 
habitante durante um dia, que é atendida 
pelos mesmos reservatórios da AID. 

Com a implantação da Linha Verde a 
demanda por água deverá aumentar, porém, a 
SANEPAR informou que mesmo que esse 
aumento for acima do planejado, devido a um 
crescimento da população na região acima 
das estimativas, não faltará água, pois é 
possível antecipar etapas de futuras obras, 
onde algumas delas já estão no começo das 
licitações.

Esgoto

Área de Influência Indireta - AII

O Sistema Integrado de Esgotamento 
Sanitário da Região Metropolitana de 
Curitiba apresenta boa condição de operação, 
já que 60% de suas instalações tem menos de 
oito anos. Essas instalações são as Estações 
de Tratamento de Esgoto – ETE's, 
elevatórias, linha de recalque, coletores, 
troncos, interceptores e redes coletoras. 
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Como o sistema de esgoto é integrado, não é 
possível obter informações só do município 
de Curitiba.

Área de Influência Direta - AID

A rede de coleta de esgoto atende quase toda a 
Área de Influência Direta – AID, com 
93,64% das casas com rede de coleta, 
segundo o Censo 2010 do IBGE.

O tratamento do esgoto sanitário da AID é 
feito pelas ETE's Atuba Sul, Belém, Padilha 
Sul e CIC Xisto.

Mapa MSE – OUCLV – 11 se for muito mapa 
usar o melhor

O Setor Norte da AID é atendido pela ETE 
Atuba Sul e o sistema, segundo a SANEPAR, 
já possui previsão de ampliação em cerca de 
50%.

Cerca de 35% do Setor Central é atendido 
pela ETE Atuba Sul e a ETE Belém trata os 
65% restantes.

No Setor Sul da AID, 20% da área é atendida 
pela ETE CIC Xisto. A ETE Belém que 
atende 35% da área já está saturada, mas já 
conta com um projeto de ampliação da 
capacidade. Os 45% restantes da área são 
atendidos pela ETE Padilha Sul.

Área Diretamente Afetada - 
ADA

A ADA é atendida pelas mesmas quatro 
ETE's que atendem a AID. Como na AID 
93,64% dos domicílios são atendidos pela 
SANEPAR, pode-se considerar que a grande 
maioria da população da ADA é atendida pelo 
sistema. Só a porção sul e a porção do 
extremo norte da ADA ainda apresentam 

falta de atendimento na coleta e no 
tratamento de esgoto.

A SANEPAR informou que, mesmo com um 
crescimento populacional acima das 
estimativas normais na AID e na ADA é 
viável atender a demanda com a antecipação 
de algumas das obras já planejadas.
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LEGENDA:

Município de Curitiba

Localização das ETA’s

espacialização do sistema integrado de abastecimento de água (etas) da aii

Fonte: PARANASAN, 2000
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saúde

Foram analisados os principais aspectos de 
infraestrutura relativos à atenção básica e 
especializada em saúde, a rede hospitalar e 
aos serviços de urgência e pronto 
atendimento. Foram analisados tanto o setor 
público como o setor privado na oferta destes 
serviços aos diversos segmentos da 
população.

Área de Influência Indireta - AII

A cidade de Curitiba foi delimitada como 
Área de Influência Indireta, para a saúde, no 
meio socioeconômico, onde a Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS é o órgão 
responsável.

O município é dividido em nove Distritos 
Sanitários: Bairro Novo, Boa Vista, 
Boque i r ão ,  Ca ju ru ,  CIC ,  Mat r i z ,  
Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade. Cada 
um desses distritos é responsável pelas ações 
na área da saúde.

A infraestrutura de saúde para a população da 
AII dispõe de uma ampla rede de 
estabelecimentos públicos e privados, 
cobrindo todo o território urbano.

Com relação à estrutura hospitalar, observa-
se que 83% dos hospitais são privados. A rede 
hospitalar do setor privado é formada por 79 
estabelecimentos, dos quais 13 são 
filantrópicos. Cabe salientar que parte dos 
hospitais particulares mantém convênios 
com a Secretaria Municipal de Saúde, 
atendendo o sistema Único de Saúde – SUS.

Considerando a população de Curitiba de 
1.751.907 habitantes (Censo 2010) existem 
3,64 leitos para cada mil habitantes, número 
este superior a três leitos para cada mil 
habitantes, definido pelo Ministério da 
Saúde.

estabelecimentos de saúde em curitiba

tipo de estabelecimento

ambulatoriais

hospitalares

apoio à diagnose e terapia
remoção de urgência

total

4.609

95

396
5

privadopúblico

19

5.124

4.462147

7916

3942
41

217

4.941183
apoio à gestão

total geral
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Área de Influência Direta - AID

A Área de Influência Direta para a área de 
saúde é um perímetro um pouco maior da 
Área Diretamente Afetada. Nesta área foram 
identificadas 27 unidades de saúde, o que 
representa 15% dos estabelecimentos 
públicos de todo o Município de Curitiba.

A AID abriga em seu território um número 
significativo de hospitais, sendo seis gerais e 
três especializados. A infraestrutura de 
atenção à saúde para a população da AID 
distribui-se de forma relativamente 
homogênea ao longo da área.

Área Diretamente Afetada - 
ADA

A Área Diretamente Afetada é o local onde 
serão feitas as obras para a construção da 
Linha Verde. 

Na ADA foi identificado um número 
reduzido de estabelecimentos de saúde. Cabe 
destacar que do total de 10 unidades estão 
instalados três hospitais gerais, inclusive o 
HG Zilda Arns. No Setor Norte foi 
identificado dois hospitais gerais e duas 
unidades básicas de saúde; no Centro, 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. Estas 
características deverão ser observadas nas 
projeções de demandas futuras, decorrentes 
da implantação da Linha Verde.

Cabe destacar que as taxas de mortalidade 
infantil apresentam acentuada redução, 
principalmente se comparadas às taxas 
nacionais. Este bom desempenho é fruto de 
ações básicas de proteção à saúde materna e 
infantil.
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distritos sanitários de curitiba
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cultura, esporte e lazer

estabelecimentos de saúde em curitiba

Equipamentos Sociais quantidadetipo
213biblioteca

34museu

35galeria de arte
41teatro

17cinema

29feira de artesanato
espaço cultural

espaço para eventos

total

total

cultura

esporte e
lazer

caf centro de ativida
e física

cel centro de esporte
e lazer

estádio esportivo

clube comunitário

ginásio poliesportivo
praça, jardinete e
rua de animação

bosque de 400 m² a 1.800 m²

61

144
574

4

24
31

2
6

42

13

122

Foram analisados os principais aspectos da 
infraestrutura relativa à cultura, esportes e 
lazer, além das áreas verdes disponíveis para 
a população de Curitiba nas três áreas de 
influência já definidas para a implantação da 
Linha Verde.

Área de Influência Indireta - AII

Uma cidade como Curitiba, capital do Estado 
do Paraná e com uma população de 1.751.907 
habitantes, tornou-se um dos principais 
destinos culturais do Paraná e do Brasil.

Curitiba possui uma grande variedade de 
espaços e eventos culturais, esportivos e de 
lazer, tanto permanentes, como eventos 
específicos de curta duração. São eventos 
para todo tipo de público, dos populares aos 
mais cultos, e estão cada vez mais freqüentes.

Os locais para cultura esporte e lazer estão 
distribuídos por toda a cidade, porém, a maior 
concentração está na região central de 
Curitiba e existem alguns bairros no norte, sul 
e oeste que não tem nenhuma destas 
estruturas.

Um bom exemplo da grande oferta de cultura 
no município são as bibliotecas, estes locais 
são os mais numerosos da cidade e existe pelo 
menos uma em quase todos os bairros da 
cidade. Estes locais são classificados das 
mais diversas maneiras: Casas de Leitura, 
Bibliotecas Escolares, Faróis do Saber, 
Bibliotecas Especializadas e itinerantes.

Em relação aos espaços esportivos e de lazer, 
existem em Curitiba 24 Centros de Esporte e 
Lazer e 31 Estádios Esportivos. Para estes 
locais podemos destacar as diversas áreas 
verdes existentes na cidade para sua 
população, distribuídos por toda a cidade. 
Entre as maiores áreas verdes do município 
podemos destacar os bosques do Capão 
Imbuia, Abílio Abreu, Zumbi dos Palmares e 
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o Velódromo Municipal

Área de Influência Direta - AID

A AID possui uma grande oferta de 
infraestrutura cultural, esportiva e de lazer. 
Dentre os espaços para cultura, destacam-se 
nove bibliotecas e três espaços culturais, um 
museu em Capão da Imbuia, um Espaço 
Expositivo de Arte e um Museu no bairro 
Jardim Botânico. Os locais para prática de 
esporte e lazer AID são constituídos por três 
Centros de Esporte e Lazer – CEL, cinco 
Estádios, oito Clubes Recreativos e onze 
Academias ao ar livre.

Área Diretamente Afetada - ADA

Para a caracterização da ADA foram 
identificados dois museus e um Espaço 
Esportivo de Arte no Setor Central, duas 
Bibliotecas do tipo Farol do Saber no Setor 
Norte e ainda duas Bibliotecas do tipo Farol 
do Saber e uma Casa de Leitura no Setor Sul.

Com relação aos recursos de esportes e lazer, 
o Setor Central é o que tem mais opções. 
Além de três Academias ao ar livre, um 
Centro de Esporte e Lazer e sete  Clubes 
Recreativos, a região possui 27 áreas verdes 
entre praças e jardinetes.

O Setor Norte tem um Centro de Esporte e 
Lazer, uma Academia ao ar livre e um Estádio 
Amador, além de 17 áreas verdes como 
praças e jardinetes. No Setor Sul há um 
Centro de Esporte e Lazer, duas Academias 
ao ar livre, dois Estádios, sendo um amador e 
outro profissional, e dez áreas verdes entre 
praças e jardinetes.
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educação

Visando caracterizar as condições de 
atendimento escolar nas três áreas de 
influência já caracterizadas,  serão 
ap resen tados  in i c i a lmen te  a lguns  
indicadores gerais, como a taxa de 
analfabetismo e os anos de estudo da 
população. Serão apresentados também, 
dados sobre a infraestrutura escolar e de 
matrículas, além de indicadores de eficiência 
e rendimento.

Área de Influência Indireta - AII

Na Área de Influência Indireta – AII os 
resultados do Censo Demográfico 2010 
mostraram que a taxa de analfabetismo do 
Município de Curitiba é de 2,1%, resultado 
muito melhor do que as taxas de 
analfabetismo registradas no Estado do 
Paraná, 6,3%, e no Brasil, 9,6%.

A melhor maneira de mostrar o nível de 
escolaridade de uma população é verificando 
quantos anos as pessoas de 10 anos ou mais 
estudaram. Para avaliar os anos de estudo da 
população Curitibana utilizou-se do Censo 
de 2000 do IBGE, pois o censo de 2010 para 
este índice ainda não foi publicado. Este 
Censo mostrou que município tem 13,5% da 
população com menos de quatro anos de 
estudos, 75% da população têm entre quatro e 
14 anos de estudos e 11,3% tem mais de 15 
anos de estudos.

Curitiba tem 1.681 escolas de Educação 
Básica, onde 52,8% são da rede pública, 
municipais, estaduais e federais, e 47,2% são 
da rede privada. O município, juntamente 
com a rede privada, investiu muito no 
período de 2000 a 2010 no ensino básico, que 
compreende creches, pré-escolas e ensino 
fundamental,  onde se verifica um 
crescimento significativo das escolas.

A Educação Infantil tinha em 2010, 55.257 
alunos matriculados em escolas públicas, 

com uma participação de 54% do total, já a 
rede privada possuía 45% estudantes, ficando 
45% das matriculas. É um grande avanço do 
ensino público no município em 10 anos, pois 
em 2000 esta taxa era de apenas 37%.

No Ensino Fundamental encontravam-se 
matriculados, em 2010, 247.421 alunos, onde 
a rede pública, que inclui o município, o 
estado e o governo federal, tinha 78% de 
todas as matrículas, onde Curitiba tem quase 
40% desses alunos matriculados, e a rede 
privada possui 21% das matrículas. Um dado 
importante que se observa em 2010, em 
relação a 2000, é a quantidade inferior de 
matriculas, porém, este fato ocorre pela 
diminuição da natalidade no Brasil. 

O Ensino Médio tinha, em 2010, 102.243 
alunos matriculados, número muito maior 
que as matrículas de 2000. O Estado do 
Paraná é o grande responsável pelo Ensino 
Médio na cidade de Curitiba com quase 63% 
de todas as matrículas, o Governo Federal 
possui 7,7% e a rede privada 29%.  

O Programa de Educação de Jovens e Adultos 
– EJA, que tem o objetivo de alfabetizar e 
aumentar os anos de estudo de pessoas que 
não fizeram a Educação Básica na época 
certa, teve suas matrículas diminuídas em 
2010, com apenas 30 mil matriculados. É 
uma perda de 24% em relação a 2007 e de 
quase 50% em relação a 2000, quando se 
tinha 56 mil alunos matriculados. A rede 
pública é a grande responsável pela educação 
de jovens e adultos, onde o Estado do Paraná 
tem 80% das matrículas e o município de 
Curitiba com quase 13%. 

O rend imento  esco la r  no  Ens ino  
Fundamental é bom ao se analisar a evasão 
escolar, porém, quando se analisa as 
reprovações, o rendimento é ruim, tanto 
municipal, como no estadual, com uma 
média de 16% de reprovações. Quando se 
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analisa o ensino Médio, o grande problema é 
a evasão escolar, porém, ao se comparar o ano 
de 2010 com 2005, há uma melhora 
significativa neste dado.

Outro indicador importante é a distorção 
idade-série onde se mede a quantidade de 
alunos que estão matriculados em séries que 
não é indicada para sua faixa etária, 
decorrente de entrada tardia no sistema 
educacional, reprovações e evasão escolar. 
Ao final do Ensino Fundamental na rede 
pública de ensino a taxa de distorção é de 
20% e ao final do ensino Médio a taxa de 
distorção é de quase 25%.

O Índice de desenvolvimento da Educação 
Básica – IDEB é o principal instrumento de 
avaliação da qualidade da Educação Básica 
no Brasil. Nas avaliações do Ensino 
Fundamental público em Curitiba as metas 
para 2011 foram atingidas já em 2009.

O Ensino Superior possuía 117.240 alunos 
matriculados em 2009, número que mostra 
um crescimento significativo de novos 
alunos em uma década. O município de 
Curitiba não possui centros Ensino Superior, 
ficando a cargo do Estado do Paraná e do 
Governo Federal o Ensino Superior, em 
relação ao ensino público. O Ensino Superior 
privado é o principal destaque nesta área, 
onde possuía 53% dos alunos matriculados 
em 2009. Na cidade de Curitiba existiam 74 
instituições de Ensino Superior em 2006.

Área de Influência Direta - AID

Na AID existe uma infraestrutura escolar 
significativa com 140 escolas de Educação 
Básica, envolvendo creches, pré-escolas, 
ensino fundamental e ensino médio. Apenas 
um bairro existe somente uma escola na AID 
e em sete bairros existem 10 ou mais escolas, 
chegando a 17 no bairro Pinheirinho. A 
estatística do número de alunos matriculados 

não está completa, uma vez que 11 escolas 
estaduais não forneceram os dados.

Área Diretamente Afetada - 
ADA

Na ADA existe uma infraestrutura escolar 
com 62 escolas, apesar de a ADA ser 
constituída somente por uma faixa de área 
urbana ao logo da BR 116, envolvendo em 
sua extensão somente partes de bairros. Os 
dados de alunos matriculados estão 
incompletos, uma vez que por motivos de 
confidencialidade estes dados não foram 
obtidos. O Setor Norte tem 14 unidades 
escolares, enquanto o Setor Central e o Setor 
Sul contam com 24 escolas cada um.
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Com o conhecimento dos estudos das áreas 
onde ocorrerão influência, o entendimento 
das intervenções e da implantação da 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde é 
possível identificar e avaliar os impactos 
ambientais que devem afetar os meios 
biótico, físico e socioeconômico.

Os impactos têm uma relação direta com cada 
uma das fases (planejamento, implantação e 
operação) das obras do empreendimento e 
são avaliados a partir de um conjunto de 
atributos que podem alterar o ambiente da 
região da operação urbana, em maior ou 
menor grau, quando se pode determina-los.

Abaixo temos os atributos dos impactos e as 
suas descrições:

Natureza

positivo: impacto cujos efeitos se 
traduzem em benefícios para melhoria da 
qualidade ambiental de um ou mais 
aspectos ambientais considerados.

negativo: impacto cujos efeitos se 
traduzem em prejuízo à qualidade 
ambiental de um ou mais aspectos 
ambientais considerados.

Probabilidade

certo: quando se tem certeza que o 
impacto vai ocorrer.

provável: quando não se tem certeza que 
o impacto vai ocorrer.

Prazo

curto prazo: impacto cujo efeito se faz 
sentir imediatamente após a geração da 
ação causadora; fase de implantação - 3 
anos.

médio prazo: impacto cujo efeito se faz 
sentir gradativamente após a geração da 
ação impactante; início da operação - 3 a 
6 anos.

longo prazo: impacto cujo efeito se faz 
sentir decorrido longo tempo após a 
geração da ação impactante; na operação 
- mais de 6 anos.

Abrangência

localizado: impacto cujos efeitos se 
fazem sentir em local específico como 
nas imediações do próprio sítio onde se 
dá a ação.

disperso: impacto cujos efeitos se fazem 
sentir em vários locais.

Forma de Interferência

causador: se o empreendimento irá 
causar impacto novo, que ainda não 
havia sido constatado na região de 
estudo.

intensificador: se o empreendimento irá 
intensificar problemas ambientais já em 
curso na região de estudo.

Duração

temporário: impacto cujos efeitos se 
manifestam em um intervalo de tempo 
limitado e conhecido, cessando uma vez 
eliminada a causa da ação impactante.

permanente: impacto cujos efeitos se 
estendem além de um horizonte 
temporal conhecido, mesmo cessando a 
causa geradora da ação impactante.

impactos e programas
atributos
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Magnitude

a l t a :  i m p a c t o  q u e  a l t e r a  
significativamente as características de 
um determinado aspecto ambiental, 
podendo comprometer a qualidade do 
ambiente.

m é d i a :  i m p a c t o  q u e  a l t e r a  
medianamente um determinado aspecto 
ambiental, podendo comprometer 
parcialmente a qualidade do ambiente.

baixa: impacto que pouco altera um 
determinado aspecto ambiental, sendo 
seus efeitos sobre a qualidade do 
ambiente considerados desprezíveis. 

Grau de Resolução

O grau de resolução tem relação com a 
eficiência das medidas de controle sugeridas 
e o responsável pelo empreendimento. Se a 
medida é eficaz e depende só do 
empreendedor, o grau de resolução é alto. Se 
a medida é pouco eficaz ou depende de outros 
responsáveis, o grau de resolução é baixo. 
Assim, o grau de resolução de uma medida 
pode ser alto, médio ou baixo.

Relevância

É o atributo final do impacto, onde se 
consideram os atributos anteriores 
juntamente com o grau de resolução para 
classificar a importância do impacto. Se um 
impacto é negativo de grande magnitude e o 
grau de resolução é alto, pode ser classificado 
como média relevância. Portanto, um 
impacto pode ser de alta, média ou baixa 
relevância.

Considerando-se a caracterização do 
empreendimento e a identificação dos 
possíveis impactos no meio ambiente são 

propostas medidas mitigadoras / ações de 
controle ambiental, cuja adoção visa 
prevenir, corrigir e/ou compensar impactos 
de natureza negativa e potencializar aqueles 
de natureza positiva. Assim define-se:

Medidas Mitigadoras:  ações e 
atividades propostas cuja finalidade é 
atenuar e/ou solucionar impactos 
ambientais. Podem ser divididas em:

preventivas: compreendem as ações 
e atividades propostas cujo fim é agir 
antecipadamente evi tando a  
ocorrência de impactos negativos.

corretivas: compreendem as ações e 
at ividades propostas com a 
finalidade de agir de modo.a corrigir 
uma atividade, evitando-se a geração 
ou os efeitos de impactos negativos.

m e d i d a s  c o m p e n s a t ó r i a s :  
compreendem as ações e atividades 
propostas para compensar a 
ocorrência de impactos negativos 
que não podem ser evitados.

medidas potencial izadoras :  
compreendem as ações e atividades 
propostas para otimizar e/ou ampliar 
os efeitos dos impactos positivos.
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Programa de Gerenciamento
de Áreas Contaminadas

Riscos de interferência das
obras com áreas potencial ou

comprovadamente
contaminadas

TP IL
C
M

AMImplantação

quadro de impactos

Alteração na Qualidade
do Ar

Plano de Desassoreamento e
limpeza periódica das galerias dos
córregos inseridos na AID/ADA

Plano de Desassoreamento e
limpeza periódica das galerias dos
córregos inseridos na AID/ADA

Medidas preventivas visando
evitar ou controlar o

carregamento de sedimentos e o
lançamento de detritos em geral

nos corpos hídricos

Implantação de projetos
paisagísticos e de arborização
viária imediatamente após o
término das obras, utilizando
espécies nativas que atraiam a

fauna

Asperção de água no pátio de
circulação dos maquinários,
canteiros de obras e vias de

acesso

Medidas preventivas de geração
de ruídos e espeção e

manutenção dos equipamentos

Medidas preventivas e
atendimento ao PIGRCC na

gestão dos resíduos
Geração de resíduos durante

as obras na Linha Verde

Diminuição dos Processos de
Erosão dos Solos e

Consequentemente Diminuição
do Assoreamento dos Córregos

Inseridos na AID

Eliminação dos Pontos de
Alagamentos Inseridos na AID

Alteração da qualidade
ambiental das águas

superficiais

Remoção de Indivíduos
Arbóreos

Redução e perda da qualidade
dos fragmentos florestais

Implantação e
Operação

Implantação

Implantação

Operação

Operação

Deposição de partículas sobre
as superfícies vegetais

P

C

C

P

P

C

C

I

I

CC

P

C

C

I

C

C

L

D

M

C

D

L

L

L

L

L
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I

I

I

T

T

T

C

T

B

B

B

B

B

B

B

B

M

B

MB

A

M

A

A

A

Impacto Fase Medidas

m
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Atributos
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tu

re
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o
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ên
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a
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te
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ci

a
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ra

çã
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le

vâ
nc

ia

Implantação e
Operação P C L I

Controle do aumento da
concentração de materiais
particulados em suspensão

Implantação e
Operação

Alteração dos Níveis de
Ruídos P C L I T B

Aumento da área
impermeabilizada Operação PC IDC MM Medidas de prevenção:

obras de retenção

Implantação

Fortalecimento dos mecanismos
de fiscalização e monitoramento,

desenvolvimento de ações de
comunicação social educação
ambiental e recomposição dos

solos e vegetação das áreas
degradadas ao redor e no interior

desses maciços

Implantação
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Acompanhamento e controle da
população das espécies que

apresentam maior possibilidade
de expansão populacional devido

à alteração do ambiente

Proliferação de
espécies

sinantrópicas
P C D I P M M

Monitoramento dos
equipamentos e da demanda

Incremento e divulgação das
atividades nestes equipamentos

Adiantamento das obras
previstas no Plano Diretor

da SANEPAR

Plano de Recuperação Ambiental
e Agenciamento Paisagístico:

Recuperação da paisagem natural
e tratamento da paisagem

construída

Utilizar espécies da flora nativas
e atrativas para a avifauna nos

projetos paisagísticos.
Acompanhamento e

monitoramento das obras

Maior disponibilidade de
micro-habitats para avifauna
urbana pelo incremento de

áreas verdes urbanas

Impacto sobre os
equipamentos urbanos e saúde

Aumento da demanda de
infraestrutura de água e

esgoto

Alteração da paisagem
urbana

Risco de alteração do
patrimônio arqueológico

Implantação e
Operação

Operação

Operação

P

P

P

C

I

I

LC

P

C

C

C

C

L

D

D L

D

D

L

L

D C

P

P

B

M

M

B

AA

M

M

M

M
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Impacto das características do
mercado imobiliário de

Curitiba sobre a definição do
perfil e das diretrizes gerais

da OUC-LV

MAmpla divulgação dos leilões
de CEPACs

Programa de Resgate
Arqueológico

Programa de Educação
Patrimonial

Implantação e
Operação

Implantação e
Operação M

Impacto sobre os
equipamentos urbanos e
comunitários - educação

PC CDL M Monitoramento dos
equipamentos e da demanda M

Operação

Impacto sobre os
equipamentos urbanos e

comunitários - cultura e lazer

Implantação e
Operação PC CDL M

PC CDL M

Implantação e
Operação Plano de Recuperação Ambiental

e Agenciamento Paisagístico:
Ampliação dos espaços de

intervenções urbanísticas e de
tratamento paisagístico

ILC D P B

A

Legenda natureza
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IMPACTO: Al teração  na  
Qualidade do Ar

Durante a fase de implantação do 
empreendimento, haverá obras que 
produzirão poeira suspensa no ar, em 
conseqüência das escavações, demolições, 
movimentação de equipamentos, máquinas e 
caminhões. A poeira suspensa durante a obra 
tem um alcance bastante limitado, tendendo a 
se depositar rapidamente no solo, 
dependendo das condições climáticas.

A qualidade do ar na região da Linha Verde 
poderá sofrer alteração nos níveis de 
poluentes atmosféricos, esperando-se uma 
melhora nos primeiros anos de operação, 
devido à limitação do tráfego de caminhões e 
carretas; a adoção de ônibus movidos com 
biodiesel  e a transferência de determinadas 
i n d ú s t r i a s ,  o f i c i n a s  m e c â n i c a s  e  
transportadoras, potencialmente poluidoras, 
para outras regiões no Município de Curitiba.
Este impacto é considerado negativo, 
provável, localizado e restrito à ADA – Área 
Diretamente Afetada, temporário e de curta 
duração, reversível, de baixa magnitude e 
com a adoção de medidas preventivas e de 
controle com alto grau de resolução, é 
considerado de baixa relevância. Na fase de 
operação este impacto pode ser positivo em 
conseqüência da diminuição do fluxo de 
caminhões e carretas e em função da 
mudança no perfil de uso da área.

Os impactos gerados pelas obras e pelo 
movimento de veículos durante a 
implantação, ocasionando o aumento de 
poeira suspensa no ar, serão controlados pelo  
Programa de Monitoramento de Qualidade 
do Ar.

IMPACTO: Alteração nos Níveis 
de Ruído

A região da implantação da Linha Verde tem 

hoje uma ocupação mista, ou seja  residencial 
e comercial. Em função das obras a 
população poderá sentir  um certo 
desconforto acústico para distâncias menores 
de 400 m com relação a obra.

Durante a operação da Linha Verde o nível de 
ruído deverá diminuir nos primeiros anos, em 
função da limitação da circulação de tráfego 
pesado.

Este impacto é considerado negativo, 
provável, localizado, intensificado pelo 
empreendimento no curto prazo e 
temporário. Ele é de baixa magnitude e, com 
a utilização de medidas preventivas e de 
controle de alto grau de resolução, pode ser 
considerado de baixa relevância durante a 
fase de implantação.

Durante a fase de operação  também será 
negativo, de probabilidade certa, localizado, 
com a possível elevação do fluxo de veículos 
circulantes, em médio e longo prazo, pode ser 
considerado de baixa magnitude, uma vez 
que, embora aumente o fluxo de veículos 
pequenos, haverá restrições ao trânsito de 
caminhões e carretas, com médio grau de 
resolução, podendo ser considerado de baixa 
relevância. 

Como medida preventiva, o Programa  de 
Níveis de Ruído  vai monitorar a região na 
fase de implantação e sugere a inspeção de 
máquinas e veículos, a utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual EPI's 
para os trabalhadores e a não realização de 
trabalhos no período noturno, domingos e 
feriados.

Para a fase de operação recomenda-se um 
programa de conservação de pistas de 
rodagem, a limitação de tráfego pesado e a 
redução dos limites máximos de velocidade.

impactos meio físico
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I M PA C T O :  G e r a ç ã o  d e  
Resíduos durante as Obras da 
Linha Verde

A implantação da Linha Verde através da 
execução de diversas obras de construção 
civil deverá gerar diversos resíduos sólidos, 
geralmente inertes, tais como material de 
escavação, madeiras, entulhos diversos que 
deverão ser adequadamente dispostos. 
Também poderão ser encontradas linhas 
clandestinas de esgoto, fossas sumidouros e 
até mesmo depósitos de óleo e outros 
contaminantes.

Este impacto é considerado negativo, sua 
abrangência poderá ser regional, a 
probabilidade é certa e a magnitude é baixa, 
sendo assim de baixa relevância, pois os 
efeitos de geração de resíduos serão pontuais, 
por um período curto e limitado.

Como  forma de prevenção aos efeitos 
negativos da geração de resíduos sólidos, 
decorrentes da implantação da Linha Verde, 
destaca-se a necessidade do atendimento ao 
PIGRCC na gestão  dos resíduos, com 
atendimento à Lei Municipal nº 7.833/1991, 
Decreto Municipal nº 609/2008 e Portaria 
Municipal nº 07/2008 com elaboração e 
disponibilização ao público do Relatório de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil.

IMPACTO: Diminuição dos 
Processos de Erosão dos Solos e 
conseqüente Diminuição do 
Assoreamento dos Córregos 
inseridos na AID.

De acordo com o diagnóstico geotécnico 
serão previstas intervenções que possibilitam 
a prevenção de processos erosivos,  tanto na 
ADA  como na AID, com a preservação de 
fundos de vale, a permeabilidade do solo e a 

contenção de cheias, reduzindo assim os  
assoreamentos nos cursos d'água.

Este impacto é considerado positivo, 
localizado, de longo prazo e permanente, 
caso seja feita a manutenção da cobertura 
vegetal e a limpeza periódica das galerias dos 
córregos inseridos na AID. Sua ocorrência na 
fase de operação é certa, de alta magnitude e 
relevância.

Deverá ser mantido em ação permanente o 
plano de desassoreamento e limpeza 
periódica dos córregos e das galerias e o 
processo de revitalização das margens destes  
córregos.

I M P A C T O :  R i s c o s  d e  
Interferência das Obras com 
Á r e a s  P o t e n c i a l  o u  
C o m p r o v a d a m e n t e  
Contaminadas.

A carga poluente local foi  gerada 
principalmente por infiltrações de fossas, 
derramamento de óleos e combustíveis, 
garagens, lava-jatos, oficinas entre outros.

Este impacto é classificado como negativo, 
de ocorrência provável e no curto / médio 
prazo, localizado, intensificado pelo 
empreendimento e temporário. O potencial 
impacto é de média magnitude e, mediante a 
adoção de medidas de controle de alta 
resolução, considerado de média relevância.
Sugere-se que no âmbito da Gestão 
Ambiental do Empreendimento, que o 
Empreendedor consolide e implante o 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas, cujo 
objetivo principal será a identificação de 
eventuais alterações na qualidade dos solos e 
na da água subterrânea na ADA, executando 
as ações pertinentes para o controle do risco à 
saúde humana.
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IMPACTO: Eliminação de 
Pontos de Alagamento na AID.

A Área de Influência Direta – AID é cortada 
pelas bacias dos rios Atuba, Belém. Ribeirão 
dos Padilhas e Barigui, que hoje apresentam 
muitas áreas sujeitas a alagamentos.

A implantação da Linha Verde prevê uma 
série de intervenções na infraestrutura 
existente, tais como obras de drenagem, 
pavimentação de vias, implantação de 
trincheiras, caixas de retenção, política de 
preservação de fundos de vale entre outros, 
visando facilitar o escoamento das águas de 
chuva.                                                                                                        

O impacto é considerado de natureza 
positiva, de probabilidade certa, localizado, 
causado pela Operação Urbana, de longo 
prazo e permanente, caso a gestão  dos 
fatores citados for implantada. É considerado 
de ocorrência certa, de alta magnitude, com 
grau alto de resolução e de alta relevância.

Prever dispositivos de controle de cheias nos 
córregos e dar continuidade aos programas 
da Prefeitura de manutenção e limpeza e de 
redimensionamento das galerias quando da 
implantação da Linha Verde. O Plano de 
Ação da Prefeitura deverá prever ainda o 
desassoreamento das calhas dos rios, limpeza 
das margens e reconformação dos taludes 
além da  remoção de ocupações irregulares e 
esclarecimentos  a população para 
disposição adequada do lixo.

IMPACTO :  Aumento da Área 
Impermeabilizada

Com a implantação da Linha Verde haverá 
um significativo acréscimo da área 
construída nas quadras e consequentemente 
um aumento de área impermeável, a qual 
implicará em menor infiltração e aumento do 

escoamento superficial.

Este impacto é negativo, com probabilidade 
de ocorrência certa. Terá prazo de 
permanência curto e terá abrangência 
d i spe r sa .  Forma  de  in t e r f e rênc ia  
intensificadora com a potencialização do 
escoamento superficial e magnitude média. A 
duração é permanente e a relevância é média, 
já que o grau de resolução é alto.

Para a redução da ocorrência de inundações 
deverão ser implantadas obras de retenção e 
de preservação das  várzeas a serem 
complementadas com ações não estruturais 
na forma de alteração da legislação de 
zoneamento do uso e ocupação do solo.
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impactos meio biótico

I M PA C TO :  R e m o ç ã o  d e  
Indivíduos Arbóreos

A  implantação da Linha Verde e o 
adensamento da área certamente afetará 
algumas árvores existentes nas calçadas e nos 
terrenos diretamente afetados, sendo que 
neste caso as mesmas deverão ser removidas.
É um impacto de natureza negativa, de 
ocorrência certa, localizado, reversível, de 
curto prazo, causado pela implantação, 
temporário e de baixa magnitude. As medidas 
mitigadoras apresentam média resolução, 
logo sua relevância é baixa.

O transplante de árvores deve ser feito para 
áreas próximas, com técnica adequada para 
evitar sua morte. Implantação de projetos 
paisagísticos e de arborização viária, logo 
após a conclusão das obras, utilizando 
espécies nativas que atraem a fauna. 
Compensação ambiental, de acordo com o 
Código Florestal do Município de Curitiba.

IMPACTO: Redução e Perda de 
Fragmentos Florestais

A degradação de fragmentos florestais 
poderá ocorrer devido a ações decorrentes da 
construção das intervenções, assim como por 
meio da intensificação do uso dos fragmentos 
florestais existentes com fins predatórios. 
Com a intensificação do uso urbano, poderá 
ser ampliada a degradação sobre os 
fragmentos existentes, podendo chegar  a 
uma supressão total.

O início deste impacto poderá ocorrer na fase 
de implantação e estender-se para a operação. 
È um impacto negativo, de ocorrência 
provável, que ocorrerá no médio prazo, 
intensificador. Sua abrangência é dispersa e 
permanente. Tem alta importância e média 
magnitude, mas após a aplicação de medidas 
mitigadoras é considerado de relevância 

baixa.

Pelo fato dos fragmentos existentes na região 
da AID já serem monitorados pela SMMA, 
tem-se como medida mitigadora o 
fortalecimento dos mecanismos de 
f iscalização e monitoramento e o 
desenvolvimento de ações de comunicação 
social e de educação ambiental. Todas as 
áreas degradadas deverão ser adequadamente 
recompostas.

IMPACTO: Deposição de 
Particulados sobre as Superfícies 
Vegetais

Como as atividades de construção civil 
normalmente  l iberam uma grande 
quantidade de poeira nas imediações das 
obras, este material tende a se depositar nas 
superfícies das folhas, limitando a radiação 
solar nas plantas, alterando o processo de 
fotossíntese das mesmas, inibindo seu 
crescimento, acelerando a queda de folhas 
entre outros.

Este é um impacto negativo, com 
probabilidade de ocorrência certa, com maior 
intensidade no curto prazo, de abrangência 
local no entorno das obras, intensificador, 
temporário, de baixa relevância devido às 
medidas mitigadoras e de média magnitude.
A principal medida mitigadora é uma 
constante aspersão de água nas áreas das 
obras. Caso necessário  deverão ser 
acoplados dispositivos de coleta de pó aos 
equipamentos de corte e as caçambas 
deverão ser cobertas com lonas sempre que 
carregar material que possa emitir poeira.

IMPACTO: Proliferação de 
Espécies Sinantrópicas

Durante a fase de construção a geração de 
resíduos de construção civil pode favorecer a 
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proliferação de organismos  de interesse 
sanitário, pois o acúmulo de água parada 
assim como de resíduos sólidos propiciam 
ambientes para reprodução e refúgio destes 
organismos - ratos, camundongos, mosquitos 
entre outros.

Este é um impacto de natureza negativa, 
provável, de curto prazo, disperso, 
intensificador, permanente, de alta 
relevância e média magnitude.

Como medida mitigadora é necessário  o 
acompanhamento e controle da população 
das espécies que apresentam maior 
possibilidade de expansão devido a alteração 
do ambiente. Também deverá ser feito  um 
controle das condições sanitárias dos 
canteiros de obra.

I M P A C T O :  M a i o r  
Disponibilidade de Micro-
habitats  para a  Avifauna 
Urbana pelo Incremento de 
Áreas Verdes Urbanas

O projeto de intervenções urbanas da Linha 
Verde prevê a implantação de áreas verdes e 
de espaços públicos, incluindo a Trincheira 
Verde além da arborização urbana. Estes 
projetos devem ser desenvolvidos como 
locais atrativos para a avifauna, formando 
fragmentos que poderão servir de conexão 
para fragmentos maiores e mais bem 
preservados.

Este impacto é de natureza positiva, 
probabilidade certa, ocorrendo no longo 
prazo, abrangência dispersa. O impacto será 
de média importância, magnitude e 
relevância.

O paisagismo projetado deverá contemplar a 
introdução de diversas espécies nativas e 
atrativas à Avifauna, conforme prevê o 

Programa  Biocidade da Prefeitura 
Municipal de Curitiba. Visando  otimizar a 
qualidade, os trabalhos deverão ser 
monitorados por uma equipe especializada.
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impactos meio socioeconômico

IMPACTO: Impacto sobre os 
Equipamentos  Urbanos e  
Comunitários – Saúde

A  infraestrutura na área de saúde na ADA é 
suficiente para a fase inicial de implantação 
da Linha Verde. Quando for iniciado o 
adensamento da região deverá ser necessária 
uma readequação desta infraestrutura  
principalmente com relação a atenção básica 
e ao atendimento hospitalar.

Este impacto é de natureza negativa, ocorrerá 
no longo prazo, na fase de operação, 
probabilidade certa, abrangência localizada. 
O impacto será de média importância, 
magnitude e relevância.

Como medida mitigadora deve ser feito um 
moni to ramento  da  capac idade  de  
atendimento dos serviços de saúde à medida 
que ocorrer o adensamento na região.

IMPACTO: Impacto sobre os 
Equipamentos  Urbanos e  
Comunitários – Educação

A infraestrutura na área da educação na ADA 
atende hoje a demanda, com uma pequena 
deficiência na educação infantil. Quando for 
iniciado o adensamento da região deverá ser  
necessária uma readequação desta 
infraestrutura, principalmente com relação a 
educação infantil e ao ensino médio.

Este impacto é de natureza negativa, ocorrerá 
no  longo prazo, na fase de operação, 
probabilidade certa com abrangência 
localizada. O impacto será de média 
importância, magnitude e relevância.

Como medida mitigadora deve ser feito um 
moni to ramento  da  capac idade  de  
atendimento dos serviços de educação à 
medida que ocorrer o adensamento na região. 

Caso necessário deverá ser planejada  a 
instalação de novos equipamentos.

IMPACTO: Impacto sobre os 
Equipamentos  Urbanos e  
Comunitários – Equipamentos 
de Cultura, Esportes  e Lazer

A ADA dispõe de quantidade expressiva de 
equipamentos culturais, desportivos e de 
lazer. A Infraestrutura está distribuída de 
forma equilibrada entre os setores Norte, 
Centro e Sul de modo que se pode concluir 
que a mesma tem capacidade de suporte em 
relação à demanda atual e com condições de 
atendimento quando a área for adensada, 
após a implantação da Linha Verde.

É um impacto de natureza positiva que 
ocorrerá na fase de operação, uma vez que 
um maior número de pessoas poderá usufruir 
dos equipamentos disponíveis. É de 
probabilidade certa, ocorrendo no longo 
prazo com abrangência localizada. O 
impacto será de média importância, 
magnitude e relevância.

Para potencializar este impacto e promover a 
maior utilização destes equipamentos, 
poderão ser realizados eventos e propaganda 
destes  locais.

I M PA C TO :  I m p a c t o  d a s  
Características do Mercado 
Imobiliário de Curitiba sobre a 
Definição do Perfil e das 
Diretrizes  Gerais da OUC- 
Linha Verde

O Plano Urbanístico da Linha Verde prevê 
uma série de mudanças na região, como a 
implantação e adequação do sistema viário, 
criação de áreas verdes, criação de áreas para 
uso residencial e para uso comercial, o que 
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promove o aumento e a melhoria na atividade 
imobiliária. Regiões que já passaram por 
intervenções semelhantes ,  t iveram 
valorização dos imóveis e terrenos, atraindo 
assim pessoa com um nível de renda maior.

Sob o ponto de vista dos proprietários de 
imóveis e terrenos da área o impacto será 
positivo, afinal  seus bens serão valorizados. 
A ocorrência deste impacto é certa, de médio 
prazo, de abrangência dispersa, intensificado 
pelo empreendimento, temporário e de média 
magnitude. Sua medida mitigadora é de 
baixo grau de  potencialização, sendo 
considerado um impacto de média 
relevância.

Sob o ponto de vista dos locatários é um 
impacto negativo, pois o valor pago pelos 
aluguéis irá aumentar. A ocorrência deste 
impacto é certa, de médio prazo, temporário, 
disperso, intensificado pelo empreendimento 
e de média magnitude. Sua medida 
mitigadora é de baixo grau de resolução, 
sendo considerado um impacto de alto grau 
de relevância.

Uma forma de amenizar essa dinâmica seria a 
definição antecipada dos leilões de CEPAC, 
definindo a quantidade de estoques de cada 
leilão; por outro lado, a dinâmica econômica 
de valorização dos imóveis seguirá a lógica 
do mercado e medidas de intervenção 
comumente  tem baixo impacto sobre o 
mesmo.

IMPACTO: Alteração  da  
Q u a l i d a d e  d a s  Á g u a s  
Superficiais

O impacto de alteração da qualidade das 
águas superficiais ocorrerá principalmente 
na fase de implantação da Linha Verde, em 
função das obras que poderão potencializar o 
transporte de sedimentos.

De outro lado, as obras de readequação e 
ampliação das obras de saneamento básico 
poderão contribuir com a redução do 
lançamento clandestino de esgotos.

O impacto é negativo, de ocorrência 
provável, no curto prazo, localizado, de 
interferência intensificadora, de duração 
temporária e média magnitude. Com grau de 
resolução alto, o impacto é considerado de 
média relevância.

Para mitigar o impacto deverão ser 
implantadas obras de drenagem adequadas, 
para remoção de sedimentos, sempre que 
possível.

I M PA C TO :  A u m e n t o  d a  
Demanda de Infraestrutura de 
Água e Esgoto

A proposta de adensamento da região de 
implantação da Linha Verde provocará um 
aumento da população residente na ADA e na 
AID o que acarretará uma demanda maior por 
serviços de abastecimento de água e de coleta 
e tratamento de esgoto. Este aumento de 
demanda terá início já na fase de  
implantação, mas será potencializado na fase 
de operação.

Este impacto é de natureza negativa, de 
possibilidade provável, de longo prazo, de 
abrangência localizada, de interferência 
intensificadora, permanente e de baixa 
magnitude. Quanto ao grau de resolução do 
impacto,  verifica-se que ele é alto o que 
conduz a uma média relevância.

Como medida mitigadora, a SANEPAR irá 
antecipar as obras para incrementar a 
infraestrutura de água e esgoto. Estas obras já 
estão previstas no Plano Diretor de Água e de 
Esgoto.
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IMPACTO: Alterações do 
Patrimônio Arqueológico

O diagnóstico feito na área mostra que ainda 
existem áreas não impactadas onde podem 
ser feitas pesquisas arqueológicas, visando 
futuro resgate. Foi constatado também que ao 
longo da antiga BR-116  tanto na ADA como 
na AID existem muitas edificações 
relacionadas à época do início de sua 
ocupação,  abrangendo casas de madeira, de 
alvenaria, igrejas, clubes entre outros. E que 
apresentam potencial para cadastramento 
como Unidade de Interesse de Preservação. 

O impacto é negativo, de possibilidade certa, 
de curto prazo, de abrangência localizada, 
permanente, de alta magnitude, irreversível e 
implantando as medidas mitigadoras, de 
média relevância.

O Programa de Prospecção Arqueológica 
com a finalidade de procurar bens histórico-
arqueológicos que podem ser danificados 
pelas obras. O Programa de  Resgate 
Arqueológico deverá fornecer subsídios para 
as etapas efetivas de resgate, de acordo com 
as diretrizes do IPHAN.

IMPACTO: Al teração  da  
Paisagem da ADA

Durante a fase de implantação da Linha 
Verde, certamente os canteiros de obra irão 
prejudicar a paisagem da ADA,  gerando 
perturbações na estrutura de ocupação e no 
uso do solo.

Já na fase de operação, o principal fator 
gerador destes efeitos negativos será o 
adensamento de ocupação do solo para o 
aproveitamento do potencial construtivo da 
ADA. Porém como muitas das chamadas 
“gentilezas urbanas” (praças, parques e 
espaços de convivência) e a implantação das 

trincheiras verdes (ligações viárias em 
desnível, acessibilidade e mobilidade com 
priorização de calçadas e ciclovias) e demais 
benfeitorias,  como áreas verdes entre outros  
certamente a qualidade de vida da região 
deverá melhorar sensívelmente.

Durante a implantação o impacto é negativo, 
de ocorrência certa, curto prazo de duração, 
localizado, permanente e causado pelo 
empreendimento. É um impacto temporário 
de média magnitude e relevância.

Na etapa de operação é um impacto positivo 
de ocorrência certa, de longo prazo de 
duração, localizado, permanente e causado 
pelo empreendimento. É um impacto 
temporário de média magnitude e relevância.
Todas as medidas mitigadoras deverão ser 
implantadas de acordo com o Plano de 
Recuperação Ambiental e Agenciamento 
Paisagístico e com o Plano de Comunicação 
Social.
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monitoramento ambiental

Após conhecer o empreendimento e as áreas 
de influência é possível diagnosticar os 
possíveis impactos ambientais que podem 
ocorrer na fase de implantação e na fase de 
operação. É importante observar que alguns 
dos impactos ambientais podem não 
acontecer.

O Monitoramento Ambiental propõe 
p rogramas  ambien ta i s  com ações  
indispensáveis para corrigir, prevenir e 
compensar os impactos ambientais negativos 
e potencializar os positivos decorrentes da 
implantação da  Linha Verde.

Alguns dos programas propostos podem ter 
parcerias com instituições públicas e/ou 
privadas especializadas.
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Programas meio físico

Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar

A utilização de veículos, máquinas e 
equipamentos, e algumas das operações 
como terraplanagens e escavações poderão 
gerar poluição no ar. A deterioração da 
qualidade do ar, com reflexos na saúde das 
pessoas pode acontecer, o que gera a 
necessidade do monitoramento constante das 
emissões  para assegurar a adequada 
qualidade do ar, conforme determinação do 
CONAMA. Caso a qualidade do ar esteja 
inadequada, deverão ser feitas adequações 
dos equipamentos.

As análises serão feitas por equipamento 
portátil de medição da qualidade do ar. As 
emissões referentes à implantação são de 
fácil identificação visual, se comparadas às 
emissões das fontes locais já existentes.

Durante a fase de implantação do 
empreendimento propõe-se que seja 
realizada uma campanha de monitoramento, 
enfocando os principais poluentes, 
prioritariamente naquelas frentes de serviços 
onde haja demanda para serviços de 
terraplanagens, escavações; ou, uma 
concentração de veículos, máquinas e 
equipamentos operantes.

Programa de Monitoramento 
dos Níveis de Ruído

As obras durante a implantação da Linha 
Verde poderão emitir ruídos em diferentes 
graus de intensidade, que podem causar 
problemas às pessoas e aos animais. Serão 
feitas medições dos níveis de ruídos durante 
as obras, a fim de verificar a importância dos 
impactos e a garantia do conforto acústico 
dos indivíduos.
As medições utilizarão um medidor de nível 
sonoro, com análise de dados, com 

certificado de calibração em laboratório 
credenciado pelo INMETRO.

Será realizada uma campanha de medição de 
ruídos no início das obras; caso os níveis 
estejam acima do recomendável, será feita 
nova campanha, após medidas adotadas para 
controle dos barulhos. 
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programas do meio socioeconômico

Plano de Gestão e Controle 
Ambiental das Obras

As etapas da obra vão da implantação até a 
operação, o que pressupõe diferentes 
impactos ambientais com escalas de 
intensidade diversas para cada uma das fases. 
Pa ra  ob te r  r e su l t ados  ambien ta i s  
apropriados, diminuindo ao máximo os 
impactos ambientais, é preciso adotar um 
planejamento preventivo, coordenando todas 
as etapas e setores envolvidos, de forma 
integrada.

Visando a melhoria e o aprimoramento 
contínuo do desempenho ambiental, o plano 
de gestão ambiental das obras se baseia na 
norma NBR ISO 14001, procurando 
monitorar, estabelecer diretrizes e assegurar 
o cumprimento das especificações técnicas e 
normas ambientais durante as obras e 
operação do empreendimento, visando 
garantir condições adequadas nas áreas do 
entorno das principais obras, nos canteiros de 
serviços, bem como nas rotas de veículos e 
equipamentos utilizados na execução do 
trabalho.

Programa de Comunicação 
Social

O Programa de Comunicação Social é 
importante para divulgar informações 
oficiais e seguras sobre todas as ações 
envolvidas em cada um das etapas do 
empreendimento. Pretende manter a 
população e instituições envolvidas a 
respeito do que acontece na Operação 
Urbana Linha Verde.

As ações do programa possuem caráter 
imediato e permanente. As ações imediatas 
começam após a elaboração do EIA/RIMA e 
vão detalhar o programa, definindo 

objetivos, métodos e estratégias para 
implantação e eficiência do programa. As 
ações permanentes devem executar as 
medidas definidas durante a etapa anterior e 
a justar  as  at iv idade conforme as  
necessidades decorrentes que possam 
surgir, garantindo a implementação das 
medidas.

Todas as ações do programa de comunicação 
social serão realizadas em todo o processo 
de implantação do empreendimento, 
através de mecanismos de participação da 
população, seja por meio de reuniões e 
consultas em locais acessíveis a todos.

Programa de Reassentamento da 
População

As ações deste programa são vinculadas a 
dois grupos, o primeiro representado pelas 
famílias, que são o alvo principal das 
intervenções e o segundo representado 
pelos proprietários da área.

Para cada um destes grupos a COHAB 
desenvolve ações específicas, visando o 
envolvimento e a adesão ao projeto.

Para as famílias são desenvolvidas seis 
etapas, quais sejam:Envolvimento e Adesão 
da Comunidade, Acompanhamento das 
O b r a s ,  O p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d o  
Reassentamento, Ações de Apoio à 
regularização da titularidade das unidades, 
Ampliação das informações de uso e 
ocupação das novas unidades e instalações, 
Acompanhamento das Obras de Melhorias e 
Recuperações Habitacionais e Ações pós 
Ocupação.
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Para  o  grupo representado pelos  
proprietários privados das áreas que 
compõem a poligonal do projeto, os 
procedimentos usualmente aplicados são: 
levantamento de Dados do lote, emissão de 
decreto de declaração de utilidade pública, 
localização do proprietário e aquisição da 
área.

P r o g r a m a  d e  P r o s p e c ç ã o  
Arqueológica

Visa procurar sítios arqueológicos na 
superfície e no subsolo, antes do início das 
obras na ADA e na AID. Deve verificar todas 
as regiões afetadas pelo empreendimento 
para prevenir danos aos patrimônios 
arqueológicos e avaliar possíveis impactos 
não diagnosticados anteriormente.

Inclui ainda indicar para preservação as 
construções importantes para o patrimônio 
c u l t u ra l  d a  re g i ã o,  to m b a d a s  o u  
consideradas de relevância histórico-
cultural- arquitetônica.

P r o g ra m a  d e  R e s g a t e  d o  
Patrimônio Arqueológico

O resgate arqueológico é realizado para 
encontrar informações sobre os  processos 
de transformação sócio – histórico – cultural 
da área, preservando e protegendo os sítios 
arqueológicos. As informações encontradas 
devem ser divulgadas para o público e para a 
comunidade científica, possibilitando aos 
pesquisadores e desenvolvimento de 
estudos para o Patrimônio Cultural 
Arqueológico Nacional.

A Educação Patrimonial tem o objetivo de 
promover a apropriação, valorização e 
exposição dos significados dos bens culturais 
arqueológicos e históricos para a população, 
mostrando a  importância ,  defesa,  
preservação e conservação do Patrimônio 
Arqueológico, além da necessidade que cada 
indivíduo tem nestas ações. Foca as pessoas 
em geral  e os profissionais direta e 
indiretamente ligados ao Projeto da Linha 
Verde.

Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas Superficiais 
e Subterrâneas

O Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas Superficiais tem 
caráter preventivo e permitirá monitorar os 
principais problemas já diagnosticados no 
presente EIA e terá como objetivo principal 
assegurar a implementação de possíveis 
ações corretivas durante a fase de 
implantação do empreendimento.

O monitoramento será necessário durante a 
implantação  da  Operação  Urbana  
Consorciada Linha Verde, sendo necessária 
ao menos duas campanhas, uma antes do 
início das obras e outra durante as obras para 
análise da qualidade das águas superficiais 
interferentes diretamente com as principais 
frentes de obras do Plano. Dessa forma, o 
empreendedor deverá elaborar um plano de 
amostragem de águas superficiais dos 
principais sistemas de drenagens da região 
do empreendimento inseridos em áreas 
onde estão previstas obras de maior porte. 
Tais medidas servirão como referência na 
avaliação da contribuição das potenciais 
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contaminações em águas superficiais, 
através das diversas atividades que serão 
desenvolvidas no local.

A realização das análises deverá ser durante 
o  p e r í o d o  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o  
empreendimento Operação Urbana 
Consorciada Linha Verde, representando 
uma campanha de amostragem antes do 
início das obras e outra durante a 
implantação da Linha Verde.
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