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1. INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente trata do Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a 

implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 

no Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte (RIT).  

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado pela Ecossistema Consultoria 

Ambiental, foi entregue em novembro de 2010 e aprovado em 2011, com a emissão 

da Licença Ambiental Prévia nº 11000027 da SMMA. 

 

Em janeiro de 2013 foi instituída a Comissão da Análise do Projeto do Metrô, que 

chegou a conclusão que o projeto de engenharia precisaria de informações adicionais 

e alguns ajustes. Dentre aqueles, destacou-se a necessidade de atualização de 

custos, dado que os valores eram referentes ao ano de 2010, sondagens 

complementares para conferir maior segurança, a possibilidade de inclusão de novos 

métodos construtivos uma vez que o projeto restringiu a possível adoção do método 

mecanizado de construção de túneis, a atualização de demanda, mapa de risco e 

garantias contratuais. Após todo o trâmite legal, em setembro de 2013, a Comissão de 

Gerência do Programa de Parceria Público-Privada (CGPP), tornou público a escolha 

da proposta da Empresa Triunfo Participações e Investimentos S.A. 

 

O novo modal de transporte foi proposto pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), 

visando propiciar ganhos para o meio ambiente, para a sociedade e para o 

desenvolvimento da cidade, já que o metrô é um meio de transporte mais atrativo, 

competitivo, seguro e rápido, comparado ao transporte público existente. 

 

Ainda segundo a PMC há a vantagem de já existirem canaletas destinadas a ônibus 

expressos e um uso do solo hierarquizado, o que evita desapropriações dos 

moradores da região, facilitando a implantação do projeto, cujo trajeto está previsto 

para trechos subterrâneos em sua maior parte.  

 

Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), este 

novo modal atenderá a algumas determinações pré-estabelecidas, como: 

 integrar (e não substituir) o transporte coletivo atual da cidade; 

 ser mais atraente àqueles que se locomovem através de transporte particular; 

 ser menos poluente, diminuindo os danos causados ao meio ambiente; 

 utilizar uma tarifa igual a cobrada nos veículos da RIT. 
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O traçado previsto do eixo principal terá início nas imediações da confluência da Linha 

Verde e o Contorno Sul, com a implantação de um pátio de manutenção e manobras, 

seguindo sentido norte até o Terminal de Ônibus do Pinheirinho, continuando pela 

diretriz da canaleta exclusiva de ônibus existente até o Terminal do Santa Cândida. A 

extensão total desta linha é de, aproximadamente, 22 km. 

 

Na atualização do projeto está prevista a utilização do método Shield em substituição 

aos métodos de Cut and Cover e NATM (Novo Método de Tunelamento Austríaco), ao 

longo do mesmo traçado. Sendo mantidos os métodos NATM e Cut and Cover para a 

construção das estações, conforme o que for mais adequado caso a caso. Isso para 

minimizar as interferências urbanas e reduzir os riscos de recalques durante a 

execução das obras. 

 

Originalmente o projeto linha do Metrô de Curitiba previa 22 estações ao longo de 22 

km, com intervalo de cerca de 1.000 m entre elas, mantendo as integrações existentes 

com o transporte público de Curitiba.  

 

Entretanto, com a nova concepção do projeto, estão previstas 19 estações, sendo 

elas: CIC-SUL, Terminal Pinheirinho, Santa Regina, Terminal Capão Raso, Hospital do 

Trabalhador, Terminal Portão, Morretes, Água Verde, Bento Viana, Oswaldo Cruz, 

Eufrásio Correia, Rua das Flores, Passeio Público, Juvevê, Terminal Cabral, Holanda, 

Terminal Boa Vista, Cidadania e Terminal Santa Cândida. Salienta-se que as Estações 

Holanda e Cidadania foram inseridas no projeto, mas não serão implantadas 

inicialmente, porém, a localização escolhida e a geometria atenderão às premissas 

para a implantação posterior. 

 

Em relação às estações, somente uma será elevada, as demais serão subterrâneas. 

Terão o acesso por meio de escadas fixas e rolantes e, quando necessário, com 

elevadores. 

 

Segundo a PMC, com a implantação do metrô, a área da canaleta exclusiva, hoje 

utilizada pelo ônibus biarticulado, poderá ser reurbanizada.  

 

Nas áreas das estações, serão implantados quiosques comerciais, proporcionando 

áreas de convivência. Nesses locais, também haverá bilheterias e demais estruturas 

necessárias ao funcionamento do metrô. 
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Para a PMC, a implantação do Metrô de Curitiba, poderá trazer os seguintes 

benefícios: 

 melhoria geral da mobilidade à população, com redução da poluição do ar e 

baixo nível de ruído; 

 redução dos tempos de viagem dos usuários do transporte e dos automóveis; 

 possível redução no número de acidentes de trânsito; 

 maior atratividade aos usuários de automóvel; 

 conforto e segurança ao usuário; 

 possibilidade de requalificação da paisagem urbana; 

 possibilidade de implantação de ciclovias em paralelo às obras do metrô, e de 

calçadão para pedestres; 

 arborização de áreas remanescentes; 

 implantação de equipamentos de playground, de quiosques comerciais e de 

áreas de convivência. 

 

Todas essas informações foram consideradas pela equipe técnica envolvida neste 

estudo. Assim, visando embasar a análise ambiental das etapas de planejamento, 

implantação e operação do empreendimento, em primeiro lugar consideraram-se as 

proposições e conclusões do projeto de Engenharia elaborado pela Empresa Triunfo 

Participações e Investimentos S.A. (PMC, 2014b).  

 

Equipes de técnicos especializados nos meios físico, biótico e socioeconômico 

revisaram os levantamentos de dados primários e secundários (bases de dados, 

instituições públicas e privadas, dentre outros), realizados em 2009, quando da 

elaboração do EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010). Atualizaram os dados e realizaram 

visitas in loco, interpretaram as condicionantes ambientais e sociais da região onde 

está prevista a implantação do modal, resultando na Complementação do Diagnóstico 

Ambiental.  

 

Após tomar conhecimento das características do projeto e do local da sua 

implantação, foram revisadas e complementadas as Áreas de Influência do projeto, 

assim definidas: Área Diretamente Afetada (ADA); Área de Influência Direta (AID); e 

Área de Influência Indireta (AII), definidas especificamente para cada um dos meios, 

respectivamente: físico, biótico e socioeconômico.  
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O presente Estudo Complementar encontra-se em consonância com as diretrizes da 

Resolução CONAMA nº 001 de 23 de janeiro de 1986, nº 237 de 19 de dezembro de 

1997 e nº 09 de 03 de dezembro de 1987, Lei Federal nº 6.938/81 (alterada pelas Leis 

7.804/90 e 8.028/90), regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274/90 e Decreto 

Federal nº 6.848/2009, Instrução Normativa nº 08/2011 do IBAMA, Portaria nº 

230/2002 do IPHAN e Memorando Circular nº 14/2012 CNA/DEPAM do IPHAN. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

2.1 HISTÓRICO DO PROJETO  

 

Segundo informações obtidas no site do IPPUC (2014), o sistema de transporte 

coletivo de Curitiba começou a ser implantado no início da década de 70, integrado ao 

sistema viário e ao uso do solo, como uma das bases do planejamento proposto pela 

Lei nº 2.828/66, que instituiu o Plano Diretor de Curitiba e aprovou as suas diretrizes 

básicas para orientação e controle do desenvolvimento integrado do município. 

 

A implantação do novo sistema foi iniciada em 1974 quando foram criados os eixos 

Norte e Sul, ligados ao Centro da Cidade. Entraram em operação as linhas expressas 

e os alimentadores. Em 1980, com a implantação dos eixos Leste e Oeste, a cidade 

definiu uma RIT, que foi consolidada pela adoção da tarifa única, com os percursos 

mais curtos subsidiando os mais longos. Nesta época a Urbanização de Curitiba S.A. 

(URBS) assumiu a gerência do sistema como concessionária das linhas e empresas 

privadas passaram a operar como permissionárias. 

 

Continuamente aprimorada, a RIT recebeu, em 1991 as linhas diretas, chamadas de 

ligeirinhos, destinadas a suprir demandas pontuais, com embarque e desembarque em 

nível nas estações tubo, pagamento antecipado da tarifa e uso de ônibus desenhados 

especialmente para operar como uma espécie de metrô de superfície, sobre rodas. 

 

Em 1992, entraram em operação os biarticulados nas linhas expressas, com 

capacidade para transportar 270 passageiros, embarque e desembarque em nível e 

pagamento antecipado de tarifa. 

 

A evolução da RIT foi significativa, com uma cobertura especial cada vez maior. Em 

1996, por delegação do Governo do Estado, a URBS passou a exercer o controle do 

transporte de toda a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), permitindo que a rede 

de transporte da cidade fosse integrada em âmbito metropolitano. 

 

Em 2007 o IPPUC iniciou os estudos de viabilidade para implantação do Metrô, 

trabalho desenvolvido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Este 

estudo já apontava para a implantação do novo modal do eixo Norte-Sul, trecho de 

maior carregamento do sistema de transporte de ônibus. Segundo este estudo, as 

inúmeras vantagens projetadas na substituição do modal envolviam ganho de tempo 
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nos deslocamentos, redução dos custos operacionais com a substituição de 

combustível fóssil não renovável, redução do número de acidentes de trânsito uma vez 

que o novo modal circularia em via segregada e exclusiva em subterrâneo, e redução 

no nível de poluição atmosférica. 

 

Em julho de 2007, a PMC lançou edital para a elaboração dos estudos preliminares 

para implantação do Metrô. No entanto, apesar de 44 empresas terem demonstrado 

interesse, nenhuma entregou documentação para participar da licitação. Em dezembro 

do mesmo ano, a Prefeitura lançou novo edital. 

 

Em abril de 2008 o processo licitatório foi suspenso por determinação judicial. Em 

janeiro de 2009 a justiça autorizou a retomada da licitação do projeto básico de 

engenharia e dos estudos de impacto ambiental. Em março de 2009 foram assinados 

os contratos entre a PMC e as empresas que venceram a concorrência pública para a 

realização dos estudos e projetos de engenharia para a construção do Metrô e a 

elaboração do EIA-RIMA. 

 

Em maio de 2009 foi contratada a elaboração dos elementos básicos do projeto, cujo 

desenvolvimento se deu pelo Consórcio Novomodal constituído pelas empresas 

Empresa Brasileira de Engenharia e Infraestrutura (EBEI), Esteio Engenharia e 

Aerolevantamentos S.A., Vega Engenharia e Consultoria Ltda. e Engefoto Engenharia 

e Aerolevantamentos.  

 

Os projetos envolveram a conceituação do sistema, a análise das alternativas, os 

estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e de drenagem, as obras 

viárias para os trechos em elevado, em túnel raso (Método Cut and Cover) e túnel 

profundo (Método NATM), o projeto geométrico e de superestrutura ferroviária, os 

projetos de arquitetura, fundações e estrutura das estações e do pátio, os projetos dos 

sistemas elétricos, de telecomunicações, de sinalização e de controle, da rede aérea 

de tração e ventilação e material rodante. O Projeto Básico foi consolidado em 37 

volumes, disponibilizados para consulta no site: http://www.curitiba.pr.gov.br/metro. 

 

No mesmo período foi contratada, para elaboração do EIA-RIMA, a empresa 

Ecossistema Consultoria Ambiental. O EIA apresentado em 2010, possuía três 

volumes, a saber: Volume I - Introdução, Caracterização do Empreendimento, 

Diagnóstico Ambiental, Análise de Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras, 

Medidas Compensatórias, Programas Ambientais e Conclusões; Volume II - Estudos 

http://www.curitiba.pr.gov.br/metro
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Acústicos; e Volume III – Anexos e Projetos de Engenharia. Uma síntese das análises 

e conclusões do EIA foi apresentada no RIMA. 

 

Em julho de 2009 foi iniciado o processo de sondagem do subsolo, para determinar a 

profundidade que deverá passar a primeira linha do metrô. Em setembro de 2009 

entrou no ar a página do Metrô de Curitiba, com a proposta inicial da primeira linha, 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/metro-curitibano/740.  

 

Em 13 de outubro de 2011 o Prefeito de Curitiba e a Presidente da República 

anunciam os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da 

Mobilidade do Governo Federal para a realização das obras. 

 

Em 15 de março de 2011 ocorreu a audiência pública para apresentação do EIA do 

projeto Metrô de Curitiba, Linha Azul, CIC Sul - Santa Cândida, Eixo Norte/Sul da 

Rede Integrada de Transporte (RIT), sob a presidência da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Esta audiência fez parte do licenciamento ambiental do 

empreendimento, com base na Resolução nº 001, de 17 de fevereiro de 1986, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que “di  õe  o re  ritério     i o  

e diretrize   erai   ara a ava ia  o de i  a to a  ienta ”.  a endo à Se retaria 

Municipal do Meio Ambiente (SMMA), coordenar a equipe multidisciplinar que analisou 

o EIA e conduzir a audiência pública.  

 

Em 31 de março de 2011, foi concedida a Licença Ambiental Prévia, LP – 11000027, 

pela SMMA, ao IPPUC, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 

implementação do empreendimento ou atividade. 

 

No ano de 2011, por meio do Decreto nº 1402/2011, foi instituída a Comissão de 

Gerência do Programa Municipal de Parcerias Público Privadas, cabendo ao titular da 

Secretaria Municipal de Administração (SMAD) a atribuição de presidir a referida 

Comissão, que tem por finalidade gerenciar o Programa Municipal de Parcerias 

Público Privadas e conduzir, analisar e deliberar sobre os processos que tratem da 

conveniência de realizações de projetos de parceria, entre outras atribuições previstas 

no Decreto em questão (PMC, 2013).  

 

Em 2011, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) foi contratada para 

prestação de assessoria técnica especializada na modelagem econômico financeira do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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projeto Metrô de Curitiba, na elaboração de justificativa técnica para adoção do 

modelo de concepção em forma de Parceria Público-Privada (PPP), na elaboração 

das minutas de edital, contrato e anexos, dos procedimentos de licitação e da redação 

final do contrato ao consórcio vencedor.  

 

Realizada audiência do Metrô Curitibano, no dia 15 de maio de 2012, no Memorial de 

Curitiba que marcou o iniciou do processo de licitação para implantação e a operação 

do sistema de transporte. Todos os documentos e materiais relacionados à licitação 

foram disponibilizados para consulta no portal: 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/metro-curitibano/740, durante o período de 16 

de maio a 18 de junho de 2012. Neste período de consulta pública, os interessados 

podiam apresentar comentários e sugestões sobre o edital de licitação também pelo e-

mail: metrocuritibano@smad.curitiba.pr.gov.br. 

 

Em janeiro de 2013 foi disponibilizado no site do IPPUC (2014b), o estudo da 

estimativa de demanda. Dentre outros resultados o documento apresentou que 

14,52%, dos entrevistados na pesquisa, se enquadram como possível incremento de 

demanda: pessoas que utilizam o carro todo dia, se deslocam dentro do eixo em 

análise e deixariam o carro para utilizar o metrô. Para análise da estimativa, utilizou-se 

o intervalo de confiança de 80%, que resultou em 66.670 pessoas propensas a deixar 

de utilizar o automóvel e passar a usar o metrô regularmente, equivalente à ocupação 

média de 53.336 automóveis. A conversão deste número de usuários foi estimada 

para seis meses após o início do funcionamento do metrô, sendo equivalente a 

392.272 usuários. 

 

Importante destacar que o estudo Evolução da Frota de Automóveis e Motos no Brasil: 

Relatório 2013, elaborado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) - 

Observatório das Metrópoles apontou a Região Metropolitana de Curitiba como a mais 

motorizada dentre as quinze maiores regiões metropolitanas do país. Em 2012 atingiu 

49,8 automóveis para cada 100 habitantes, superando Campinas, Florianópolis, e São 

Paulo, que também possuem taxas mais elevadas, todas superior a 40 auto/100hab 

(INCT, 2013).  

 

No dia 14 de janeiro de 2013 foi instalada a Comissão de Revisão do projeto Metrô 

Curitibano. Com objetivo de elaborar relatório com parecer técnico e econômico-

financeiro do projeto do Metrô de Curitiba, visando orientar as definições quanto ao 

atual projeto, a contratação e execução do Metrô, em uma primeira fase, analisou o 

mailto:metrocuritibano@smad.curitiba.pr.gov.br
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projeto atual e apontou algumas considerações iniciais relevantes para a decisão 

acerca da necessidade de revisão do projeto atual. As considerações foram agrupadas 

em três questões centrais: administrativas/legais, técnicas e econômicas/financeiras 

(PMC, 2013), conforme http://www.curitiba.pr.gov.br/multimidia/00130794.pdf. 

 

Participaram desta primeira reunião o Prefeito Gustavo Fruet; Fábio Scatolin, 

Secretário do Planejamento Gestão e também de Administração; Ricardo Mac Donald, 

Secretário de Governo; Sérgio Pires, Presidente do IPPUC (Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba); Roberto Gregorio, Presidente da URBS 

(Urbanização de Curitiba S. A.); Joel Krüger, Secretário de Trânsito; Joel Macedo, 

Procurador-Geral do Município; e Augusto Canto Neto, Presidente da Comissão do 

Metrô. Segundo informações da Prefeitura, também foram convidados representantes 

da comissão responsável pela elaboração do projeto de PPP. 

 

O relatório desta Comissão chegou à conclusão que o projeto precisaria de 

informações adicionais e alguns ajustes. Dentre aqueles, destacou-se a necessidade 

de atualização de custos, uma vez que os valores eram referentes ao ano de 2010, 

sondagens complementares para conferir maior segurança, a possibilidade de 

inclusão de novos métodos construtivos já que o projeto restringiu a possível adoção 

do método mecanizado de construção de túneis, a atualização de demanda, mapa de 

risco e garantias contratuais. 

 

Com o parecer, a Comissão de Gerência do Programa Municipal de Parceira Público- 

Privada (CGPP) deliberou pela necessidade de estudos complementares e optou pelo 

lançamento do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para que os 

possíveis interessados apresentassem propostas para a revisão e atualização dos 

estudos já realizados. 

 

Visando dar maior segurança ao projeto, este PMI solicitou estudos de viabilidade 

técnica, econômico-financeira e jurídica, projetos e estudos técnicos em nível de 

detalhamento para composição do Edital de Contratação de PPP na modalidade 

Concessão Patrocinada. 

 

O município de Curitiba e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) firmaram um Termo de Cooperação Técnica para análise dos estudos do 

projeto PPP do Metrô de Curitiba.  

 

http://www.curitiba.pr.gov.br/multimidia/00130794.pdf
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Foi aberto o Chamamento Público nº 001/2013 no período de 08 de maio a 26 de 

agosto de 2013, para recebimento de propostas.  

 

A CGPP recebeu 4 (quatro) propostas dos interessados e durante os dias respectivos 

as empresas realizaram apresentações de seus estudos para a CGPP, equipe técnica 

do município, com representantes da SEPLAD (SMAD/SEPLAN), IPPUC, SMMA, 

PGM e BNDES. Foram realizadas 7 (sete) reuniões específicas do grupo de trabalho e 

4 (quatro) com representantes das empresas. 

 

As equipes técnicas da SMAD, da SMMA, do IPPUC realizaram análise dos estudos 

propostos e como resultado dos trabalhos, a CGPP, apreciou os estudos 

apresentados e em 25 de setembro de 2013, tornou público a escolha da proposta da 

Empresa Triunfo Participações e Investimentos S.A. Dentre outras mudanças foi 

prevista a utilização do método Shield em substituição aos métodos de Cut and Cover 

e NATM para a construção do túnel e a redução do número de estações. 

 

Em 20 de dezembro de 2013, o Secretário Municipal da Administração da PMC, em 

conformidade ao disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei Federal nº 11.079/04 e Lei 

Municipal nº 11.929/06, comunicou a abertura de consulta pública, no período de 09 

de janeiro de 2014 a 10 de fevereiro 2014, do Edital do projeto PPP do Metrô de 

Curitiba. Tal edital tratava da Concessão Patrocinada para a operação do serviço 

público de transporte coletivo metroviário de passageiros do Metrô de Curitiba. 

 

A minuta do edital, contrato e os respectivos anexos estiveram disponíveis durante o 

período da consulta pública, no endereço eletrônico: www.curitiba.pr.gov.br/metro. Os 

interessados puderam apresentar comentários e sugestões para o aprimoramento das 

disposições do edital, tendo sido registrado durante esse período em média 400 

acessos, segundo a ata notarial da audiência pública sobre o Metrô de Curitiba 

(http://www.curitiba.pr.gov.br/multimidia/00144118.pdf). As manifestações foram 

encaminhadas, com a identificação do respectivo autor (nome, denominação, 

endereço, e-mail, telefone/fax), para o endereço eletrônico: 

metrocuritiba@smad.curitiba.pr.gov.br, e posteriormente respondidas. 

 

A Audiência Pública do projeto foi realizada em 15 de janeiro de 2014 das 15h às 18h, 

no Salão de Atos do Parque Barigui, e teve como objetivo promover a divulgação de 

informações relativas ao projeto PPP do Metrô de Curitiba.  

 

http://www.curitiba.pr.gov.br/metro
mailto:metrocuritiba@smad.curitiba.pr.gov.br
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2.2 COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS CO-

LOCALIZADOS 

 

2.2.1 PLANO DIRETOR DE CURITIBA 

 

A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece o Estatuto das Cidades define 

a função social da cidade e da propriedade urbana, além de organizar o crescimento e 

o funcionamento do município. Consiste em um pacto sociopolítico da sociedade em 

direção a uma cidade mais humana, participativa, inovadora, inclusiva, funcional, 

sustentável e que ofereça qualidade de vida para a população.  

 

O Plano Diretor define as políticas públicas e abrange as grandes diretrizes que 

norteiam o desenvolvimento harmônico de Curitiba. Os principais temas elencados 

são: 

 política de desenvolvimento urbano; 

 política urbanístico-ambiental; 

 mobilidade urbana e transporte; 

 paisagem urbana; 

 uso do espaço público; 

 habitação; 

 política social e econômica; 

 gestão democrática da cidade; 

 instrumentos de política urbana (tais como solo criado, operações urbanas 

consorciadas entre outras); e 

 prazo para a elaboração dos Planos Setoriais e Regionais (previstos para 2016). 

 

A última revisão do Plano Diretor de Curitiba ocorreu em 2004. Pela legislação federal 

(Estatuto das Cidades/Lei nº 10. 257 de 10 de julho de 2001), a revisão do Plano 

Diretor deve ocorrer pelo menos a cada 10 anos, e por isso essa revisão encontra-se 

em andamento.  

 

O Plano Diretor Municipal de 2004 encontrava-se em revisão quando da realização 

deste relatório. A participação pública na revisão do Plano foi oportunizada por meio 

de dezenove audiências públicas em andamento em várias regionais da 

municipalidade. A audiência inaugural ocorreu em 28 de março de 2014. Em 15 de 

agosto de 2014 foi realizado o Seminário Curitiba do Amanhã. Em fevereiro de 2015 

foi consolidada a revisão do Plano Diretor de Curitiba. 
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Tal Plano, como é tradicional nestes instrumentos técnico-legais, não detalha questões 

de caráter mais setorial, como é o caso dos transportes e sistema viário no nível que 

possa interessar ao presente documento. Curitiba, por seu volume demográfico, há 

ainda a obrigatoriedade (atendida pela Prefeitura) da realização do Plano Setorial de 

Mobilidade Urbana e Transporte Integrado que avança na discussão daquilo que 

seriam diretrizes para esse setor; sua versão, de 2008, também não agrega 

detalhamentos que possam implicar no presente estudo, além da premissa básica já 

dita no Plano Diretor que é a garantia de prioridade ao Transporte Coletivo. 

 

Em termos de projetos ou diretrizes governamentais o Plano setorial de transporte ou 

de sistema viário está potencialmente relacionado com a obra do Metrô, dos quais 

tem-se as seguintes observações abaixo descritas. Uma síntese do Plano de 

Mobilidade de Curitiba está descrita no Quadro 1. 

 

Ao se proceder a leitura do Plano Setorial de Mobilidade Urbana e Transporte 

Integrado de Curitiba, naquilo que poderia interessar ao presente estudo tem-se a 

preocupação com o transporte coletivo disputando espaço nas vias públicas com os 

veículos individuais. Há conflitos entre o transporte coletivo e o transporte individual, 

especialmente com relação às Linhas Diretas que não dispõem de espaço viário 

reservado (IPPUC, 2008, pág.30). Esta preocupação diz respeito à impossibilidade no 

cumprimento dos tempos de viagens pré-programados para estas Linhas responsáveis 

pelo carregamento de grandes demandas. Com isto alguns passageiros estão 

trocando o sistema de transporte pelo veículo privado aumentando ainda mais o 

número de carros nas ruas. Outro questionamento deste Plano Setorial diz respeito ao 

crescimento da RMC e a previsão de ações para absorver estas demandas (IPPUC, 

2008). 

 

No Plano de Governo 2013 - 2016 da PMC, um dos programas é o de Mobilidade 

Urbana Integrada, cujo objetivo é a garantia da mobilidade urbana para Curitiba e 

RMC com prioridade ao Transporte Coletivo, com diferentes projetos voltados ao 

transporte público e integrações de diferentes modais (PMC, 2014c). 
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PROJETO A OBRA 
PASSA 

GEIROS
1
 

CUSTO 

(R$ 

MILHÕES) 

EXECUÇÃO 

Linha Verde 

Conclusão da obra, com reforço de canaletas 

de ônibus, vias marginais e locais, ciclovias e 

passeios para pedestres 

Não se 

aplica 
321 3 anos 

Inter 2 
Reestruturação viária de 38 km (faixas 

exclusivas, trincheiras, semáforos inteligentes) 
106 470 

4 anos (jul 

2014 – jul 

2018) 

VLP Fase 1 

(Cachoeira/c

entro) 

Implantação de sistema de VLP em 18 km 140 500 

2 anos (abr 

2014 – mar 

2016) 

Aumento da 

capacidade 

e velocidade 

do BRT 

Adequação de pistas (27,7 km), reformas (3) e 

implantações de terminais (5) e priorização 

semafórica 

460 285 

15 meses 

(nov 2013 – 

jun 2016) 

3º Anel 

Viário      

Requalificação de 61,3 km nas áreas mais 

afastadas do centro e benefício para linhas 

Interbairros III e IV e alimentadores Santa 

Cândida –  Santa Felicidade 

77 209 

4 anos (jul 

2014 – jul 

2018) 

VLP Fase 2 

– Trecho Sul 

Implantação de 15 km entre o Centro até o fim 

da Marechal Floriano 
120 450 

1 ano (mai 

2016 – mai 

2017) 

Contorno 

Sul 
Implantação de vias marginais em 10 km 

Não se 

aplica 
178 3 anos 

Metrô
2
 

Linha Azul – eixo Norte/Sul, com 22,4km de 

extensão, em duas fases 
600 2.100 

4 anos (mai 

2014 – mai 

2018) 

1) Em milhares transportados por dia útil. 

2) O custo será somado aos R$ 2,3 bilhões já assegurados.  

Fonte: Jornal Gazeta do Povo. Edição de 2 de agosto de 2013, p. 4. 

Quadro 1 – Síntese do Plano de Mobilidade de Curitiba 
 

Em pesquisas realizadas na URBS quanto a estes projetos de Mobilidade Urbana 

integrantes do Plano de Governo 2013-2016, verificou-se a existência de vários 

visando a melhoria do transporte coletivo em desenvolvimento pelos técnicos da 

própria URBS e do IPPUC, os quais já possuem recursos financeiros garantidos pelo 

chamado PAC 2 de Mobilidade. Alguns deles já estão sendo encaminhados à Caixa 

Econômica Federal, responsável pela análise, aprovação e repasse dos recursos 

financeiros. Os projetos em desenvolvimento visam a melhoria e reestruturação da 

RIT, bem como a integração harmônica das novas propostas ao projeto da Linha Azul 

do Metrô, o qual, é importante frisar, também é integrante deste Plano de Governo.  

 

Os projetos mais significativos e que de maneira direta ou indireta influenciam na 

proposta da Linha Azul do Metrô são: 
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 Implantação do Ligeirão Leste – Oeste: 

O projeto consiste na readequação de 23 km da canaleta do Eixo Leste-Oeste, 

priorizando o Transporte Coletivo, conforme estabelecido no Plano Diretor, o que fará 

com que a velocidade média do Sistema aumente, devido a implantação de uma nova 

linha chamada Ligeirão Leste-Oeste com ônibus biarticulados operando como linhas 

diretas. Com esta remodelação a demanda dos ligeirinhos será absorvida pelos 

ligeirões beneficiando os passageiros que deixarão de disputar espaço nas vias 

compartilhadas com o transito local. Ao longo deste eixo os terminais serão 

remodelados e ampliados. Esta linha fará integração na área central no Terminal 

Eufrásio Correia, o qual está em desenvolvimento por técnicos da URBS e IPPUC. 

 

 Terminal Central Eufrásio Correia: 

Há um projeto em andamento para a implantação do Terminal Eufrásio Correia, de 

integração, onde todos os ônibus biarticulados expressos farão a integração entre si, 

bem como com a Linha Azul do Metrô. O projeto deste Terminal está sendo 

desenvolvido pelo IPPUC/URBS e prevê a retirada das Estações Eufrásio Correia, as 

quais estão implantadas na Av. Sete de Setembro e que atualmente representam um 

dos desafios do sistema de transporte, devido ao número de linhas (3 linhas 

expressas) e a falta de espaço para ultrapassagem entre elas. Este futuro Terminal 

visa organizar as integrações melhorando o conforto ao usuário. 

 

 Reforma do Terminal Santa Cândida: 

Este projeto prevê a ampliação do Terminal Santa Cândida com o objetivo de absorver 

algumas linhas de Colombo e com isto alimentar o Eixo Norte-Sul e diminuir o número 

de ônibus Metropolitano na área Central de Curitiba. 

   

 Reestruturação da Linha Direta Inter 2: 

A Linha Direta Inter 2 foi implantada como alternativa a Linha paradora Interbairros II 

responsável por grande parte da integração dos usuários do sistema, pois proporciona 

a possibilidade de troca entre os eixos estruturais e os principais eixos de transporte 

da cidade, juntas as duas linhas transportam 145 mil passageiros por dia. O projeto 

está sendo detalhado e possui recursos financeiros do PAC 2 da Mobilidade para ser 

implantado. A proposta consiste na reestruturação do itinerário da Linha Inter 2, 

priorizando seu percurso, com faixas exclusivas, acionamento semafórico, melhorias 

em todos os terminais de integração e estações tubo ao longo de seus 38 km. Esta 

linha é a responsável por grande parte da alimentação do Terminal Capão Raso o qual 

é integrante da Linha Azul do Metrô. 
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 Terminal Tatuquara: 

Está em desenvolvimento no IPPUC, uma proposta para a execução do Terminal 

Tatuquara, que visa atender a demanda dos bairros do Rio Bonito, Tatuquara, Campo 

do Santana, Caximba, com uma linha que atenderá também usuários de Araucária, 

com o objetivo de atendimento interno aos bairros bem como uma alimentação direta 

ao Terminal CIC Sul do Metrô. O projeto deste Terminal foi revisto após a confirmação 

da implantação do metrô, visando proporcionar itinerários de alimentação à Linha Azul 

do Metrô. 

 

 Extensão da Linha Verde Sul: 

Há uma proposta, em discussão com a COMEC, que prevê a extensão da Linha Verde 

até o município da Fazenda Rio Grande, com isto os usuários serão conduzidos ao 

Terminal CIC Sul, com o Ligeirão ou poderão continuar nesta mesma linha que virá a 

área central via Linha Verde e fará a integração com as estações implantadas ao 

longo dessa. 

 

 Extensão da Linha Verde Norte: 

O projeto contempla a implantação do trecho Norte da Linha Verde, desde as 

imediações do Jardim Botânico até as proximidades do Trevo do Atuba. Este projeto 

encontra-se em fase de implantação, pois o projeto já está aprovado e com recursos 

financeiros disponíveis. Com a implantação desta Linha os usuários de Quatro Barras 

e Campina Grande do Sul serão integrados ao eixo. Numa segunda etapa, visando a 

integração com Colombo está sendo estudada a extensão da Linha Verde Norte até o 

Terminal Maracanã. 

 

 Veículo Leve sobre Pneus (VLP):  

Faz parte do programa de governo estudos visando a introdução de novos modais na 

cidade, complementarmente ao sistema de ônibus existente. Há uma proposta de 

implantação de uma Linha Aérea sobre a faixa de domínio da Rede que ligará o 

Terminal Cachoeira em Almirante Tamandaré ao Terminal CIC Sul da Linha Azul do 

Metrô. Estes estudos no presente momento são incipientes para serem citados, porém 

há uma preocupação com a melhoria de atendimento desta demanda e é uma 

proposta para ser desenvolvida no futuro. 

 

 Linha Interbairros 3:  

Há uma proposta de unificação de algumas linhas pendulares com o Interbairros III. 

Esta nova linha, numa extensão de 67 km, fará a ligação com os terminais Capão 
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Raso, Fazendinha, Campina do Siqueira e Santa Felicidade. Ainda não há estudos 

conclusivos sobre a viabilidade operacional e financeira desta linha. Os estudos estão 

em desenvolvimento. 

 

2.2.2 PROGRAMAS NO ÂMBITO DA AGÊNCIA CURITIBA 

 

A Agência Curitiba, órgão vinculado à PMC, tem a finalidade de fomentar a atividade 

econômica de Curitiba, através do desenvolvimento da infraestrutura, da base 

empresarial, da ciência e da tecnologia, com ênfase nas PPP. Os programas em 

andamento, correlacionados ao projeto metroviário no que se refere à dimensão 

econômica, encontram-se resumidos a seguir.  

 

a) Tecnoparque – Agência Curitiba  

 

O programa tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de empresas de base 

tecnológica e instituições de ciência e tecnologia, e difundir a cultura de conhecimento 

e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia no município de Curitiba.  

 

Os setores de atividades incentivadas pelo programa são: 

 sistemas de telecomunicações: equipamentos e serviços; 

 equipamentos de Informática: hardware e periféricos; 

 serviços de informática: desenvolvimento de software, consultoria em hardware 

e software, gestão de dados e distribuição eletrônica de informações; 

 pesquisa e desenvolvimento; 

 design; 

 laboratórios de ensaios e testes de qualidade; 

 instrumentos de precisão e automação industrial; 

 novas tecnologias: Biotecnologia, Nanotecnologia, Saúde, Novos Materiais e 

Tecnologias Ambientais. 

 

b) ISS Tecnológico – Agência Curitiba  

 

O Programa ISS Tecnológico tem o objetivo de fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento científico e tecnológico no município, permitindo a dedução do 

pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS). É destinado às empresas prestadoras de 

serviços estabelecidas na cidade. 
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Para a consecução dos seus objetivos o programa da Agência Curitiba atua na 

destinação dos incentivos, assistida pela Secretaria Municipal das Finanças (SMF) e 

pela Comissão de Análise e Julgamento (CAJ). 

 

2.2.3 PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NO COMPONENTE SOCIAL 

 

Em termos de projetos ou diretrizes governamentais municipais potencialmente 

relacionados com o projeto do Metrô, cabe ressaltar, especialmente as seguintes 

legislações e medidas sociais: 

 

a) Transporte de pessoas idosas 

  

As pessoas com idade igual ou superior a 65 anos têm direito ao transporte público 

sem pagamento de tarifa.  

 

No que diz respeito a esta medida legal, importa observar que, segundo análise do 

IPPUC (2012), entre os 10 bairros com maior percentual de idosos em Curitiba, o 

Jardim Social é o que concentra o maior número de pessoas com idade acima de 60 

anos: 24,82% da população. Os 10 bairros que têm mais de 20% de sua população 

com 60 anos ou mais são todos bairros tradicionais e próximos ao centro da cidade. 

Tais bairros são: Mercês, Alto da Glória, Juvevê, Alto da XV, Seminário, Bom Retiro, 

Centro Cívico, Hugo Lange, Batel e Jardim Social.  

 

b) Transporte de pessoas com deficiência 

 

Pessoas com deficiência física, mental, visual ou auditiva que tenham renda familiar 

mensal igual ou inferior a três salários mínimos não precisam pagar transporte público. 

 

Lei n° 12.597, de 17 de janeiro de 2008 – Dispõe sobre a organização do Sistema de 

Transporte Coletivo na cidade de Curitiba, autoriza o Poder Público a delegar a sua 

execução, e dá outras providências.  

 

Lei n° 8.623/1995 (Revogada pela Lei n° 12.597/2008)/Decreto n° 29/96 (Regulamenta 

a isenção do pagamento de tarifa no transporte coletivo urbano, a todas as pessoas 

carentes, portadoras de deficiência física, mental, visual e auditiva). 

 

 

http://www.leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2008/1259/12597/lei-ordinaria-n-12597-2008-dispoe-sobre-a-organizacao-do-sistema-de-transporte-coletivo-da-cidade-de-curitiba-autoriza-o-poder-publico-a-delegar-a-sua-execucao-e-da-outras-providencias-2008-03-24.html
http://www.leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/1995/862/8623/lei-ordinaria-n-8623-1995-dispoe-sobre-a-gratuidade-do-servico-de-transporte-coletivo-urbano-as-pessoas-carentes-portadoras-de-deficiencias-2009-03-12.html


Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

 Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

48 

c) Transporte de aposentados por invalidez 

 

As pessoas aposentadas por invalidez, residentes em Curitiba - com aposentadoria no 

valor de até dois salários mínimos - têm direito a isenção do pagamento de tarifa no 

transporte público. 

 

d) Passe escolar 

 

Estudante que reside e estuda em Curitiba, matriculado em escola de ensino regular 

de primeiro, segundo ou terceiro grau, residindo a mais de 10 (dez) quadras ou 

equivalente a distância aproximada de 1.000 (mil) a 1.200 (mil e duzentos) metros da 

escola que frequenta e que tenha renda familiar, conforme especificado: 

 1 (um) filho com direito ao passe escolar, renda familiar de até 3 (três) salários 

mínimos; 

 2 (dois) filhos com direito ao passe escolar, renda familiar de até 4 (quatro) 

salários mínimos; 

 3 (três) filhos ou mais com direito ao passe escolar, renda familiar de até 5 

(cinco) salários mínimos. 

 

São fornecidos 2 (dois) créditos diários em Cartão Transporte - Estudante para 

utilização exclusiva no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba. 

 

e) Acessibilidade 

 

Garantia de acessibilidade e mobilidade aos passageiros com deficiência física e/ou 

dificuldades de locomoção. 

 

f) Defesa Civil 

 

Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a 

evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a 

normalidade social. 

 

2.3 ASPECTOS JURÍDICOS 

 

A presente Manifestação Jurídica constitui a atualização da Avaliação do Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório da obra Linha Azul Santa Cândida/CIC do Sistema de 
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Metrô de Curitiba Eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte - RIT, apresentado 

em novembro de 2010. 

 

Nesta condição, foram estudadas as modificações da legislação ambiental que 

poderiam, de alguma forma, afetar as considerações jurídicas apresentadas no 

Parecer Jurídico ofertado à época. 

 

Para tanto, seguida a mesma metodologia antes utilizada, efetuou-se o levantamento 

das normas legais e regulamentares editadas ou alteradas no período compreendido 

entre a apresentação do trabalho anterior (novembro de 2014) e a presente data (julho 

de 2014). 

 

2.3.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia da presente Manifestação Jurídica, da mesma maneira que o trabalho 

anterior tomou por base duas das bases formadoras do tripé do Direito, a saber, a 

Doutrina e a Legislação, deixando para posterior oportunidade, se e quando for o 

caso, a terceira delas, qual seja a Jurisprudência. 

 

Como visto antes, entende- por: 

 Legislação: as normas legais emanadas pelo Poder Legislativo e normas 

regulamentadoras oriundas do Poder Executivo; 

 Doutrina: as obras prolatadas pelos juristas e jurisconsultos, na forma de livros 

técnico-jurídicos, artigos em revistas especializadas e em outros meios de 

comunicação, ou pareceres jurídicos; 

 Jurisprudência: as decisões reiteradas advindas dos tribunais. 

 

No caso em tela, o trabalho foi dedicado ao levantamento e análise das obras 

doutrinárias e da normativa editadas desde 2010 até meados de julho de 2014. 

 

As etapas do trabalho jurídico efetuado foram as seguintes: 

 reuniões técnicas preliminares, internas da Equipe Técnica e com Órgãos e 

Instituições participantes ou envolvidas no projeto; 

 pesquisa e levantamento da legislação pertinente, ou seja, a específica de 

licenciamento ambiental, aí incluído o estudo prévio de impactos ambientais e 

seu respectivo relatório, bem como das normas de temas correlatos que 
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possam influir de alguma forma sobre a obra em si, seja na fase de 

planejamento, seja na fase operacional;  

 levantamento doutrinário, em bibliografia especializada, tanto na área jurídica 

especificamente, quanto em outras áreas de conhecimento que possam levar à 

melhor compreensão do tema sob análise;  

 análise do material obtido, avaliando a legislação com o entendimento 

doutrinário, explicitando, sempre que possível, divergências e a aplicabilidade 

de cada uma delas ao caso concreto; 

 análise do trabalho técnico-jurídico frente aos relatórios das demais áreas de 

conhecimento, complementando as pesquisas, onde necessário, e 

aprofundando os temas considerados essenciais pela Equipe Técnica e pelo 

Contratante; 

 adequação da Manifestação Jurídica, se necessário, em segunda versão 

ampliada e complementada; 

 participação em reuniões técnicas de avaliação e em audiências públicas; 

 complementação e aprofundamento das pesquisas e eventual revisão de itens; 

 produção da Manifestação Jurídica final. 

 

2.3.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: INSTRUMENTO GARANTIDOR DA QUALIDADE 

DE VIDA 

 

De início, vale recordar que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, inserido na legislação brasileira pela Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, que passou por diversas alterações ao longo do tempo, em 

especial a da Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989. 

 

A Lei nº 7.804/89 é um dos frutos dos trabalhos do Programa Nossa Natureza, 

instituído pela Presidência da República através do Decreto nº 96.944, em 12 de 

outubro de 1988, com os objetivos de: 

 

I - conter a ação predatória do meio ambiente e dos recursos naturais 

renováveis;  

II - estruturar o sistema de proteção ambiental;  

III - desenvolver o processo de educação ambiental e de 

conscientização pública para a conservação do meio ambiente;  

IV - disciplinar a ocupação e a exploração racionais da Amazônia 

Legal, fundamentadas no ordenamento territorial;  



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

51 

V - regenerar o complexo de ecossistemas afetados pela ação 

antrópica; e  

VI - proteger as comunidades indígenas e as populações envolvidas 

no processo de extrativismo. 

 

Originariamente, o Programa Nossa Natureza teve por foco principal o Complexo de 

Ecossistemas da Amazônia Legal. Entretanto, integrado por ampla equipe de técnicos 

governamentais, pesquisadores e cientistas, sob a coordenação geral do General 

Rubens Bayma Denys, os estudos aconselharam medidas mais abrangentes, 

ampliando seu espectro para todo o território nacional. 

 

Teve como resultados normativos diversos projetos de Lei, que, após os devidos 

trâmites pelo Congresso Nacional, foram transformados em Leis federais, além de 

duas dezenas de Decretos federais e de inúmeras portarias, dentre outras medidas 

tendentes a adequar a normativa ambiental brasileira à nova Constituição federal, 

promulgada em outubro de 1988, em especial quanto ao Artigo 225, que trata 

especificamente do meio ambiente. 

 

O Programa Nossa Natureza é considerado o mais completo diagnóstico do meio 

ambiente do Brasil feito até então, além de, tendo por foco primordial a Amazônia, ter 

sido o principal responsável pelo lançamento das bases para um zoneamento 

ecológico-econômico, restrições à concessão de incentivos fiscais a projetos que 

afetassem o meio ambiente, combate às queimadas, medidas para conter as 

degradações oriundas dos garimpos e criação de unidades de conservação. 

 

Resultou também na reestruturação e fortalecimento das instituições ambientais 

federais, com reflexos nos estados, que seguiram, em maior ou menor grau, o modelo 

federal. 

 

Dentre as leis aprovadas, decorrentes dos trabalhos do Programa Nossa Natureza, 

destaquem-se as seguintes: 

 a criação e posteriores adequações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA - (Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro 

de 1989); 

 a instituição do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA (Lei nº 7.797, de 10 

de julho de 1989); 

 a Lei dos Agrotóxicos (Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989); 
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 a alteração e adequação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - o Código 

Florestal - (Lei nº 7.803, de 11 de julho de 1989); 

 a alteração e adequação da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que aprovou 

a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 7.804, de 11 de julho de 1989); 

 a alteração e adequação do Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 - 

Código de Mineração (Lei nº 7.805, de 11 de julho de 1989). 

 o apoio à pesquisa científica e tecnológica, com a criação da Comissão 

Coordenadora Regional de Pesquisa na Amazônia - CORPAM (Lei nº 7.796, 

de 10 de julho de 1989). 

 

Como se pode perceber, foi muito amplo o espectro de atuação do Programa Nossa 

Natureza, tornando-se, na esteira da Constituição Federal de 1988, um dos marcos 

mais significativos da História Ambiental brasileira. 

 

A avaliação de impactos ambientais, enquanto instrumento da Política Nacional do 

Meio Ambiente, foi um dos temas a merecer consideração do Programa Nossa 

Natureza, determinando, dentre as competências do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras, mediante proposta do IBAMA, e mantidos os 

licenciamentos estaduais (e posteriormente municipais) sob sua supervisão. Da 

mesma forma, as normas e padrões para a implantação, acompanhamento e 

fiscalização dos licenciamentos ambientais. Estes foram os resultados das novas 

redações dadas pela Lei nº 7.804/89 aos Artigos 8º, I e 11 da Lei nº 6.938/81. 

 

2.3.3. COOPERAÇÃO NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE COMPETÊNCIA COMUM: O 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011 

 

Posteriormente, outra profunda alteração viria a ser sofrida pela Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, especialmente no que toca ao licenciamento ambiental e 

à fiscalização. 

 

Isto se deu através da Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Esta 

Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 

parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes 

do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 

notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 
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formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei no 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

 

Promulgada com atraso de mais de duas décadas, a Lei Complementar nº 140/11 

pretende regulamentar o caput, os incisos III, VI e VII e o parágrafo único do Artigo 23 

da Constituição Federal, que determinam: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios: 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 

notáveis e os sítios arqueológicos; 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

 

Com base nesta nova normativa, lembrando que a Lei Complementar, 

hierarquicamente, tem maior valor que a Lei Ordinária, foi feita a adequação da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, passando o seu Artigo 10, que trata do 

licenciamento ambiental, a ter a seguinte redação: 

 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental. 

§ 1
o
  Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva 

concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico 

regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de 

comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. 

 

Os parágrafos revogados tratavam, respectivamente, da publicação do pedido de 

licenciamento, dos casos onde a homologação da licença ambiental pelo IBAMA se 

fazia necessária e da possibilidade de que o órgão estadual licenciador ou o IBAMA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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em caráter supletivo pudessem determinar a redução das atividades geradoras de 

poluição, mantendo emissões gasosas, de efluentes líquidos e de resíduos sólidos 

dentro das condições e limites impostos no licenciamento concedido. 

 

A Lei Complementar nº 140/11 tem 22 artigos, divididos em quatro capítulos: 

disposições gerais, instrumentos de cooperação, ações de cooperação e disposições 

finais e transitórias. No primeiro capítulo, apresenta três definições jurídicas 

importantes, a saber: 

 

Art. 2
o
  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado 

a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental; 

II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao 

ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas 

hipóteses definidas nesta Lei Complementar; 

III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a 

auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das 

competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo 

originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei 

Complementar. 

 

A seguir, no Artigo 3º, elenca os objetivos fundamentais dos Entes federados no 

exercício da competência comum administrativa ambiental especificada na Lei 

Complementar. 

 

No segundo capítulo, composto dos Artigos 4º e 5º, elenca seis instrumentos de 

cooperação, que são: consórcios públicos; convênios, acordos de cooperação técnica 

e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público; Comissão 

Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito 

Federal; fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; delegação de 

atribuições de um ente federativo a outro; delegação de execução de ações 

administrativas de um ente federativo a outro. Tais instrumentos podem ser firmados 

por prazo indeterminado. 

 

De acordo com o Artigo 5º, as ações administrativas ambientais podem ser delegadas 

pelo ente federativo detentor da competência originária mediante convênio, desde que 
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o ente destinatário disponha de órgão ambiental capacitado e Conselho de Meio 

Ambiente. O parágrafo único desse Artigo define o que seja "órgão ambiental 

capacitado" nos seguintes termos: 

 

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os 

efeitos do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou 

em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com 

a demanda das ações administrativas a serem delegadas. 

 

O terceiro capítulo trata das ações de cooperação, destinadas a atingir os objetivos 

previstos para o exercício da competência comum administrativa ambiental 

especificada na Lei Complementar, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável 

e harmonizar e integrar todas as políticas governamentais. 

 

Para tanto, elenca, no Artigo 7º, as ações administrativas da União; no Artigo 8º, as 

ações administrativas dos Estados e, no Artigo 9º, as ações administrativas dos 

municípios. Nestes três Artigos, o licenciamento ambiental aparece especificado no 

respectivo inciso XIV. Diz o Artigo 9º, verbis:  

 

Art. 9
o
  São ações administrativas dos municípios: 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos 

previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento 

ambiental das atividades ou empreendimentos: 

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 

conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de 

Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor 

e natureza da atividade; ou 

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo 

município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

 

Logo após a publicação, foram vislumbrados dois pontos prováveis de eventual 

turbulência na aplicabilidade da Lei Complementar nº 140/11, exatamente na Alínea a 

do Inciso XIV, quais sejam a polêmica definição conceitual de "impacto local", de um 

lado, e, de outro, a definição de tipologia a ser feita pelos Conselhos Estaduais de 

Meio Ambiente, em especial com relação aos municípios de maior porte, que já 

contavam com legislação própria, bem como com estruturas administrativas por vezes 

mais adequadas à realidade do que as estaduais. 
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Depois de muita discussão, foi aprovada a Resolução CEMA nº 088, em 27 de agosto 

de 2013, que "estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento 

ambiental municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam 

causar impacto local e determina outras providências". 

 

No Artigo 2º, a Resolução apresenta as definições de interesse local e regional nos 

seguintes termos: 

 

II - Impacto local: qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar 

da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos 

recursos ambientais ou que lancem matérias ou energia fora dos 

padrões de suporte do ambiente, dentro dos limites territoriais de um 

município; 

III - Impacto regional: qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar 

da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos 

recursos ambientais ou que lancem matérias ou energia fora dos 

padrões de suporte do ambiente, que afetem mais de um Município. 

 

Portanto, o interesse local foi estabelecido em consonância com a definição geográfica 

dos limites territoriais do município. 

 

Quanto ao segundo aspecto levantado, qual seja a tipologia, considerados os critérios 

de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, a Resolução CEMA nº 088/13 

adotou a sistemática de elencar, em um Anexo, atividades divididas em onze grupos 

(econômicos), sem apresentar a definição dos critérios adotados para a mensuração 

seja do porte, seja do potencial poluidor. 

 

A Lei Complementar nº 140/11, ainda no capítulo de ações de cooperação, estabelece 

que um único ente federativo deverá ser o responsável por licenças ou autorizações 

ambientais (Artigo 13), manifestando-se os demais órgãos interessados de maneira 

não vinculante, dentro dos prazos legais (§ 1º). Da mesma forma, o mesmo órgão 
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licenciador deve fornecer a autorização para eventual supressão de vegetação, em 

decorrência da licença fornecida (§ 2º). 

 

O limite dos valores das taxas de licenciamento e outros serviços afins é a 

proporcionalidade com o custo e a complexidade dos serviços prestados pelo ente 

federativo (§ 3º). 

 

O Artigo 14 da Lei Complementar trata de prazos para o trâmite dos licenciamentos, 

que devem ser estabelecidos em lei própria, além de determinar que as exigências de 

complementações oriundas das análises dos empreendimentos pelos órgãos 

licenciadores devem ser feitas pelo órgão licenciador uma única vez ao 

empreendedor, salvo fato novo (§1º). Tais exigências suspendem o prazo de 

aprovação até a sua apresentação (§ 2º). 

 

O § 3º traz uma importante definição ao estabelecer que o decurso de prazo não 

implica em aprovação tácita do empreendimento, o que já foi razão para muito debate 

antes da emissão da presente Lei Complementar. Ao invés da aprovação tácita por 

decurso de prazo, instaura a competência supletiva, que define, no Inciso II do Artigo 

2º como a ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 

originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei 

Complementar. 

 

O § 4º do Artigo 14 trata da renovação das licenças ambientais, que devem ser 

requeridas ao órgão licenciador com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias 

antes de seu vencimento. Uma vez solicitada a renovação, a licença existente fica 

automaticamente renovada até a manifestação definitiva do órgão ambiental 

competente. 

 

O Artigo 15 da Lei Complementar 140/11 trata das hipóteses de competência supletiva 

entre os entes federativos nas ações de licenciamento e autorização ambiental, 

deixando claro que a competência supletiva plena do Estado sobre o Município ou da 

União sobre o Estado ou sobre o Município só podem existir na medida em que nestes 

entes federados (Estados ou Municípios) inexistir órgão ambiental capacitado ou 

Conselho Estadual ou Conselho Municipal de Meio Ambiental, respectivamente. 

 

A Resolução CEMA/PR nº 088/13, no Inciso I do Artigo 2º, traz a seguinte definição: 
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I - órgão ambiental municipal capacitado: aquele que possui quadro 

de profissionais próprios, colocados à sua disposição ou contratados 

através de consórcios públicos, legalmente habilitados para a análise 

de pedidos de licenciamento ambiental, compatível com a demanda 

das ações administrativas, além de infra-estrutura, equipamentos e 

material de apoio, próprio ou disponibilizado, para o adequado 

exercício de suas competências. 

 

A normativa estadual complementa o conceito apresentado na Lei Complementar nº 

140/11, incluindo, além do quadro de pessoal, a infraestrutura, equipamentos e 

material de apoio necessário para o adequado exercício de suas competências. 

 

Depreende-se da definição da normativa estadual, relacionando-a com o dispositivo 

citado da Lei Complementar em comento, estar o órgão ambiental do município de 

Curitiba plenamente capacitado a exercer sua competência do licenciamento da obra 

sob análise. 

 

O Artigo 16 da Lei Complementar nº 140/11 dispõe sobre as ações administrativas 

subsidiárias entre os entes federativos, que dar-se-á por meio de apoio técnico, 

científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação, 

devendo para tanto ser solicitado pelo órgão detentor da competência originária 

(parágrafo único). 

 

A definição que a Lei Complementar traz para a ação subsidiária consta no seu Artigo 

2º, nos seguintes termos: 

 

III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a 

auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das 

competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo 

originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei 

Complementar. 

 

No último Artigo do capítulo das ações de cooperação, o de número 17, a Lei 

Complementar trata da fiscalização ambiental, mais especificamente da apuração de 

infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade 

licenciada ou autorizada, através da lavratura de auto de infração e instauração do 

procedimento do processo administrativo próprio, ações essas de competência do 

órgão ambiental que houver concedido a licença ou autorização. 
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A Lei Complementar garante a qualquer pessoa legalmente identificada que tiver 

conhecimento de prática infracional decorrente de empreendimento ou atividade 

utilizadora de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras o direito de 

apresentar representação ao órgão fiscalizador para que este exerça o seu poder de 

polícia (§ 1º). 

 

Em situações emergenciais, ou seja, na iminência ou ocorrência da degradação 

ambiental, qualquer dos entes federativos que tomar conhecimento do fato deverá, 

necessariamente, tomar providências para, imediatamente, evitá-la, fazer cessá-la ou 

mitigá-la, comunicando a seguir o fato ao órgão competente para que este tome as 

providências necessárias (§ 2º). 

 

A competência originária para o licenciamento ambiental não impede o exercício pelos 

demais órgãos federativos das atribuições comuns da fiscalização da conformidade de 

empreendimentos ou atividades efetivamente utilizadores de recursos ambientais ou 

potencialmente poluidoras com a legislação ambiental em vigor, vindo a prevalecer o 

auto de infração lavrado pelo órgão ambiental detentor da competência originária, ou 

seja, aquele competente para a emissão da licença ou autorização (§ 3º). 

 

No capítulo das disposições finais e transitórias, a Lei Complementar, como medida de 

prudência visando a segurança jurídica, explicita que os procedimentos administrativos 

de licenciamento em trâmite até a data da sua emissão mantém-se sob as regras 

anteriores a ela (Artigo 18). 

 

Para os municípios, inicia-se sua vigência quando da edição de norma 

regulamentadora pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (§ 2º), o que, no Paraná 

ocorreu com a Resolução CEMA nº 088, de 27 de agosto de 2013. 

 

Considere-se que, no caso de Curitiba, a competência originária de licenciamentos 

ambientais é bem anterior, decorrente de permissivos constitucionais, mormente o 

Artigo 23, que disciplina a competência comum dos entes federados para a 

administração, inclusive das questões ambientais, além do Artigo 30, que dá a 

garantia da competência, tanto plena quanto suplementar aos municípios. A 

Constituição Estadual segue a mesma linha da Constituição Federal mencionada, 

ampliando os horizontes da atuação municipal. 
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A matéria foi objeto de análise e restou sobejamente estabelecida no Parecer Jurídico 

expedido anteriormente quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

O Artigo 19 da Lei Complementar remete as questões sobre manejo e supressão de 

vegetação em situações ou áreas não previstas à legislação específica que trata do 

assunto. 

 

Determinando, no Artigo 20 e 21, as alterações na Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, tratadas acima, a Lei Complementar se encerra no Artigo 22, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Após a edição da Resolução do Conselho do Meio Ambiente do Paraná, a Resolução 

CEMA nº 080/13, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEMA - expediu a Resolução SEMA nº 028, de 11 de julho de 2014, que disciplina o 

trâmite dos procedimentos administrativos a serem protocolados pelos municípios 

junto aos órgãos ambientais estaduais, visando o seu reconhecimento como 

municípios capacitados para exercerem as competências administrativas de 

licenciamento, controle e fiscalização ambiental. 

 

No município de Curitiba, as competências relativas ao meio ambiente viram-se 

reforçadas pelas alterações introduzidas na Lei Orgânica Municipal através da 

Emenda à Lei Orgânica nº 15, de 20 de novembro de 2011. 

 

No Capítulo do Meio Ambiente, a função reguladora do município passou a contar com 

redação mais límpida e esclarecedora dessas competências, como se pode perceber 

na leitura do Artigo 189: 

 

Art. 189. O Município, na sua função reguladora, promoverá a 

conservação, proteção, recuperação e o uso racional do meio 

ambiente e de seu patrimônio natural, estabelecendo normas, 

incentivos e restrições ao seu uso e ocupação, visando a 

conservação da natureza e a sustentabilidade da cidade, para as 

presentes e futuras gerações. 

 

Dentre as alterações que tratam especificamente do licenciamento ambiental, o 

Capítulo sobre a competência administrativa do município teve alterações no Inciso VII 

do Artigo 11, incluindo exigências ambientais, dispondo sobre o parcelamento, o 
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zoneamento, e as edificações, fixando as limitações urbanísticas, podendo, quanto 

aos estabelecimentos e às atividades industriais, comerciais e de prestação de 

serviços:  

 

Art. 11 - ... 

VII - ... 

a) conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o 

caso, para a sua construção ou funcionamento;  

b) conceder a licença de ocupação ou "habite-se", após a vistoria 

de conclusão de obras, que ateste a sua conformidade com o projeto 

e o cumprimento das condições especificadas em lei; 

c) revogar ou cassar a autorização ou a licença, conforme o caso, 

daquele cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, 

ao bem-estar, à recreação, ao sossego ou aos bons costumes, ou se 

mostrarem danosas ao meio ambiente; (sem negritos no original). 

 

Além das competências de âmbito administrativo, viu-se também reforçada a 

competência legislativa municipal, prevista no Artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, 

como se pode ler abaixo: 

 

Art. 19. Compete à Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos 

de lei, sujeitos à sanção do Prefeito, sobre as matérias de 

competência do Município, especialmente sobre: 

... omissis ... 

II - matéria urbanística, especialmente o Plano Diretor, matéria 

relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, 

denominação de logradouros públicos e estabelecimento do 

perímetro urbano e dos bairros. 

 

Outra norma federal de importância editada no período compreendido entre 2010 e 

2014 é a Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes para a 

Política Nacional de Política Urbana, como instrumento da política de desenvolvimento 

urbano de que tratam o Inciso XXI do Artigo 21 e o Artigo 182 da Constituição Federal. 

 

A Lei nº 12.587/12 tem por objetivo a integração entre os diferentes modos de 

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no 

território do município, bem como contribuir para o acesso universal à cidade, o 

fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 

princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do 
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planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana 

(Artigo 2º). 

 

O Artigo 7º da Lei detalha os seus objetivos da seguinte forma: 

 

Art. 7
o
  A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes 

objetivos: 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no 

que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos 

custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas 

e cargas nas cidades; e 

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 

A Lei nº 12.587/12 trata ainda do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, 

classificando modos e serviços de transporte urbano e definindo infraestruturas de 

mobilidade urbana (Artigo 3º). 

 

Estabelece, no Artigo 5º, os princípios norteadores da Política Nacional de Mobilidade 

e, no Artigo 6º, as diretrizes a serem observadas. 

 

O capítulo seguinte, dos Artigos 6º a 13, trata do transporte público coletivo, nos 

aspectos de política tarifária, regime econômico e financeiro de concessão e 

permissão, constituição da tarifa de remuneração pela prestação do serviço (tarifa 

pública), reajustes e revisões de tarifas, subsídios e normas para a contratação dos 

serviços de transporte público coletivo, mediante licitação e fiscalização e controle. 

 

A Lei nº 12.865, de 09 de outubro de 2012, que trata do pagamento de subvenções 

econômicas, inseriu o Artigo 12-A, que disciplina aspectos relativos à prestação do 

serviço de transporte através de táxis, sua outorga e transferência. 

 

Os direitos dos usuários são garantidos nos Artigos 14 e 15, incluindo receber serviço 

adequado, seguro e acessível, participar do planejamento, da fiscalização e da 

avaliação e de receber informações de maneira gratuita, clara e acessível. 
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Há previsão de mecanismos de participação popular, no Artigo 15, entre os quais 

órgãos colegiados, ouvidorias, audiências e consultas públicas e procedimentos 

sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários 

e de prestação de contas públicas. 

 

O capítulo seguinte disciplina as atribuições de cada ente federativo, a União no Artigo 

16, os estados no Artigo 17 e os municípios no Artigo 18. 

 

Cabe destaque ao § 1º do Artigo 16, relativo às atribuições da União, de vez que 

Curitiba integra Região Metropolitana. Leia-se: 

 

§ 1
o
  A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas 

entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações 

urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de 

mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades 

gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, 

observado o art. 178 da Constituição Federal. 

 

Da mesma forma, destaque-se o parágrafo único do Artigo 17, referente às atribuições 

estaduais: 

 

Parágrafo único.  Os Estados poderão delegar aos Municípios a 

organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo 

intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio 

público ou convênio de cooperação para tal fim. 

 

As atribuições dos municípios são assim fixadas: 

 

Art. 18.  São atribuições dos Municípios: 

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem 

como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano; 

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços 

de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial; 

III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à 

política de mobilidade urbana do Município; e 

IV – (VETADO). 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art178
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O capítulo seguinte, integrado pelos Artigos 21 a 24, define diretrizes para o 

planejamento, a avaliação e a gestão dos sistemas de mobilidade urbana, elencando 

ainda as atribuições mínimas dos órgãos gestores. 

 

Ainda, apresenta alguns instrumentos de gestão do sistema de transporte e 

mobilidade urbana. 

 

Dedica o Artigo 24 e seus parágrafos ao Plano de Mobilidade Urbana como 

instrumento da Política Nacional respectiva, estabelecendo seu conteúdo mínimo e 

vinculando-o ao Plano Diretor Municipal. 

 

Determina o prazo de três anos a partir da vigência da Lei para a sua elaboração, a 

partir dos quais os municípios ficam impedidos de receber recursos orçamentários 

federais destinados à mobilidade urbana. 

 

Considerando-se que a Lei é de janeiro de 2012, com previsão de 100 dias para 

entrada em vigência, o prazo final para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana é 

abril de 2015, se não houver alteração da Lei que o prorrogue, como aconteceu com 

os Planos Diretores Municipais previstos pelo Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257, de 

10 de julho de 2001. 

 

Vale recordar que, de acordo com o § 1º do Artigo 41, combinado com o Inciso V do 

mesmo Artigo da Lei nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade, os recursos técnicos e 

financeiros para a elaboração e consequente atualização do Plano Diretor devem, 

necessariamente, estar inseridos dentre as medidas compensatórias de 

empreendimentos ou obras com significativo impacto ambiental, consoante explicitado 

no Parecer Jurídico, conforme Ecossistema (2010). 

 

No próximo capítulo da Lei, o Artigo 25 trata dos instrumentos de apoio à mobilidade 

urbana, determinando a inclusão do tema nos projetos dos planos plurianuais e de leis 

de diretrizes orçamentárias. 

 

Ainda outra Norma Federal merece menção, qual seja a Lei nº 12.608, de 10 de abril 

de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autoriza a criação de sistema de 

informações e monitoramento de desastres e dá outras providências, regulamentada 
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pelo Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, enquanto ainda se encontrava na 

condição de Medida Provisória. 

 

Esta Lei determina que é dever da União, dos estados e dos municípios adotar as 

medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, bem como a adoção de 

medidas preventivas e mitigadoras de situações de risco. 

 

A PNPDEC deve estar integrada às políticas de ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de 

recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, e demais 

políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável 

(parágrafo único do Artigo 3º). 

 

Disto depreende-se que as diretivas da PNPDEC devem não só estar inseridas no 

Plano Diretor e no Plano de Mobilidade Urbana, mas deve ser considerada em todos 

os processos de licenciamento ambiental, inclusive o presente. 

 

Uma obra do porte do Metrô de Curitiba tanto pode vir a sofrer algum tipo de desastre 

quanto também pode tornar-se abrigo ou refúgio em casos de desastres naturais, 

antrópicos ou mistos. Tais situações precisam estar previstas, em forma de planos de 

contingência, devidamente orientados pela Defesa Civil, com a qual tanto o 

empreendedor quanto o órgão licenciador devem interagir desde o planejamento até a 

execução e posterior operação do empreendimento. 

 

Ainda mais uma Lei Federal há de ser mencionada, qual seja a de nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012, com as alterações da Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, que 

dispõe sobre a vegetação nativa, revoga o Código Florestal, altera a Política Nacional 

do Meio Ambiente e dá outras providências.  

Especificamente quanto aos seus aspectos urbanos, destacam-se alguns de seus 

dispositivos. O primeiro deles é uma definição jurídica, constante do Artigo 3º, Inciso 

XX. Leia-se: 

 

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com 

predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 

recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento 

Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de 

moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da 

qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, 
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manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 

manifestações culturais; 

 

No Artigo 25, a Lei estabelece os instrumentos para o regime de proteção das áreas 

verdes urbanas, da seguinte maneira: 

 

Art. 25.  O poder público municipal contará, para o estabelecimento 

de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: 

I - o exercício do direito de preempção para aquisição de 

remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei 

nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 

II - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas 

expansões urbanas; 

III - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, 

empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e 

IV - a aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da 

compensação ambiental. 

 

Outra definição jurídica que trata de matéria urbana é a do Inciso XXVI do mesmo 

Artigo 3º: 

 

XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II 

do caput do art. 47 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; 

 

A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. Diz 

seu Artigo 47: 

 

Art. 47.  Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 

urbanos, consideram-se:  

II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade 

demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha 

viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 

equipamentos de infraestrutura urbana implantados: 

a) drenagem de águas pluviais urbanas; 

b) esgotamento sanitário; 

c) abastecimento de água potável; 

d) distribuição de energia elétrica; ou 

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art47ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art47ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art47ii
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O Artigo 64 da Lei nº 12.651/12 contempla a regularização fundiária de interesse 

social dos assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que 

ocupam áreas de preservação permanente, estabelecendo no § 1º os critérios para a 

sua regularização ambiental. 

 

O Artigo 65 da Lei nº 12.651/12 dispõe sobre a regularização fundiária de interesse 

específico dos assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e 

que ocupam áreas de preservação permanente não identificadas como áreas de risco, 

também estabelecendo, no § 1º, um elenco de critérios para a sua regularização 

ambiental. Nestes casos, deverá ser mantida faixa non aedificandi com largura mínima 

de 15 metros de cada lado, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água (§ 2º). 

Ainda, em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não 

edificável pode ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato de 

tombamento (§ 3º). 

 

O período compreendido entre 2010 e 2014 foi prolífico na edição de normas 

ambientais, pelo que o presente trabalho entendeu ser mais adequado ressaltar as 

mais significativas, com relação direta ao empreendimento sob análise. 

 

2.3.4. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA A MEDIDA 

COMPENSATÓRIA CORRESPONDENTE ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EM DECORRÊNCIA 

DAS MODIFICAÇÕES DAS NORMAS LEGAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E DA 

AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

 

As significativas alterações nas normas legais, federais, estaduais e municipais, dão 

ensejo a novos enfoques para aplicação do Direito Ambiental como um todo, pelo 

reforço que trazem ao papel dos municípios nas ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum, em especial quanto ao licenciamento e à 

fiscalização ambiental. 

 

Desta forma, deve-se passar a privilegiar a utilização das normas de caráter municipal, 

seguidas das estaduais e, subsidiariamente, as federais. Isto inclui o licenciamento 

ambiental e, dentro dele, a questão das compensações ambientais, uma das quais diz 

respeito às unidades de conservação. 
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A norma geral, determinada pela Lei Federal nº 9.985/00, que aprovou o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), é prevalente, enquanto 

medida genérica, exigindo a implementação de Unidade de Conservação do Grupo de 

Proteção Integral para qualquer obra, atividade ou empreendimento causador de 

significativo impacto ambiental. No entanto, a metodologia de cálculo para explicitar tal 

impacto e, consequentemente, valorá-lo e definir o montante a ser dispendido pelo 

empreendedor, deve observar a normativa estadual, se não houver regramento 

municipal específico. 

 

No Estado do Paraná, a norma disciplinadora para o tema é a Resolução Conjunta 

SEMA/IAP nº 001, de 07 de janeiro de 2010, que altera a metodologia para a gradação 

de impacto ambiental visando estabelecer critérios de valoração da compensação 

referente a unidades de proteção integral em licenciamentos ambientais e os 

procedimentos para a sua aplicação. Esta Resolução Conjunta SEMA/IAP revoga e 

substitui as anteriores, respectivamente as de número 022/07 e 001/09. 

 

Considerando-se a ampliação das atribuições das competências municipalistas 

advindas da Lei Complementar nº 140/11 e demais normativas aplicáveis, ao invés do 

Decreto Federal nº 4.340/02, anteriormente considerado e, na ausência de regramento 

legal específico do município de Curitiba, deve ser aplicada a disposição estadual 

existente para a compensação ambiental de significativo impacto ambiental no 

licenciamento, relativa a unidades de conservação (UC), ou seja, a Resolução 

Conjunta SEMA/IAP nº 001/2010, com sua respectiva matriz de cálculo. 

 

Na implementação da medida compensatória relativa às UC, o Artigo 26 da Lei nº 

9.985/00 , que trata do Mosaico de Biodiversidade, ou seja, do conjunto de UC ou 

demais Áreas Protegidas, de diferentes categorias de manejo, próximas, justapostas 

ou sobrepostas, públicas ou privadas, que compatibilizam a presença da 

biodiversidade, valorizam a sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no 

contexto regional, e seus respectivos corredores ecológicos. Esta medida pode ser 

consensada com o órgão ambiental estadual, em caráter metropolitano. 

 

Vale lembrar, ainda, que o Inciso IV do Artigo 25 da Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa, de nº 12.651/12, que revogou o Código Florestal, determina que recursos da 

compensação ambiental devem ser aplicados em áreas verdes urbanas. 
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2.3.5. ASPECTOS MAIS RELEVANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Segundo parecer jurídico, acredita-se que dois aspectos devem ser ressaltados no 

licenciamento da Linha Azul Santa Cândida/CIC do Sistema de Metrô de Curitiba Eixo 

Norte/Sul da RIT (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

O primeiro corresponde às medidas compensatórias, que sempre devem merecer 

especial atenção, configurando-se, pelo menos, a partir de duas normas federais, com 

as respectivas regulamentações no plano estadual: 

 

 o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, com regulamentação aprovada pelo Decreto nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002, que prevê a compensação ambiental através 

da criação ou implementação de unidades de conservação e respectivos 

Mosaicos de Biodiversidade, implementando-se através da normativa 

ambiental estadual, qual seja a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001, de 07 

de janeiro de 2010 e respectiva matriz de cálculo que estabelece a 

metodologia para a gradação do impacto ambiental visando estabelecer 

critérios de valoração da compensação referente a UC de proteção integral em 

licenciamentos ambientais; 

 o Estatuto da Cidade, aprovado pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

prevê a revisão, atualização ou complementação do Plano Diretor Municipal. 

 

Independentemente destas duas previsões legais específicas, outras medidas 

compensatórias de caráter ambiental, social e econômica, encontram respaldo na Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81, bem como na doutrina 

jusambientalista, que a denomina Princípio do Usuário Pagador, isto sem descurar das 

medidas mitigadoras, já debatidas no Parecer Jurídico anterior. 

 

O segundo aspecto a ressaltar, é a importância da cooperação e da ação integrada 

entre os órgãos públicos, mormente os ambientais, dos diferentes níveis da 

Administração pública, federais, estaduais e municipais, bem como a interação com os 

mecanismos de participação da cidadania, organizada ou não. 

 

Tal integração de ações entre as três instâncias federativas encontrou respaldo pela 

edição da Lei Complementar Federal nº 140/11, que, após mais de 20 anos desde a 

promulgação da Constituição de 1988, regrou os Incisos III, VI e VII do caput e 
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parágrafo único do seu Artigo 23, fixando normas para a cooperação entre União, 

Estados e Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum administrativa para o licenciamento e a fiscalização ambientais e 

disciplina alguns dos mecanismos para tanto. 

 

As alterações trazidas pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/11, por sua vez, trazem ao 

município de Curitiba a ação integrada, cooperativa e participativa da Administração 

Pública mais do que uma regra, um princípio basilar que deve nortear a atuação dos 

tomadores de decisões e daqueles que as implementam, sendo o seu Artigo 156 um 

bom exemplo de cumprimento obrigatório: 

 

Art. 156. O município de Curitiba, em ação conjunta e integrada com 

a União e o Estado, assegurará os direitos relativos à educação, à 

saúde, à alimentação, à moradia, à cultura, à capacitação ao 

trabalho, à assistência social, à segurança pública, ao lazer, ao 

desporto e ao meio ambiente equilibrado, priorizando a dignidade da 

pessoa humana. 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 15, de 20 de 

dezembro de 2011). 

 

O trabalho integrado, cooperativo e participativo, incentivado pela Constituição Federal 

de 1988, além de fortalecer a prática democrática e o Estado de Direito, otimiza 

esforços e economiza recursos materiais e humanos, contribuindo assim não só para 

o atingir o bem comum, objetivo maior dos poderes públicos, como atende os 

preceitos constitucionais de busca pelo direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, que 

implica no dever, tanto para a Administração pública quanto para a coletividade, de 

sua defesa e preservação para que as presentes e futuras gerações possam dele 

usufruir. 

 

2.4 ESTUDO DE ALTERNATIVAS  

 

Na execução do EIA-RIMA para a Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, foram 

descritas as diversas alternativas ao traçado avaliadas pelo IPPUC até então e 

apresentadas as suas vantagens e desvantagens (ECOSSISTEMA, 2010). 
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Além dessas, deve ser acrescentado nesse momento como mais uma alternativa 

avaliada, o último projeto de engenharia elaborado em 2010, objeto da análise 

ambiental do EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

ALTERNATIVA 5 

 

Descrição  

O traçado previsto para este estudo contempla a denominada Linha Azul do Metrô de 

Curitiba, a qual se estende desde o pátio a ser implantado junto a CIC, localizado no 

cruzamento do Contorno Sul com a BR-476, até o Terminal Santa Cândida, no eixo 

norte da cidade, com cerca de 22 km de extensão. Desses, 2,43 km serão em via 

elevada entre o Pátio e a Estação CIC-Sul, chegando até próximo a avenida Winston 

Churchill, sendo a partir deste ponto em via subterrânea.  

 

A partir deste ponto, segue pela rua André Ferreira Barbosa, até alcançar a avenida 

Winston Churchill, onde segue a avenida República Argentina, avenida Sete de 

Setembro, rua Barão do Rio Branco e rua Riachuelo, avenida João Gualberto, avenida 

Paraná, até o Terminal Santa Cândida.  

 

Em relação ao trecho subterrâneo, foi previsto um túnel Cut and Cover com 7,5 km de 

extensão, entre o Pinheirinho e a região onde atualmente há o Supermercado 

Angeloni, nas proximidades da avenida Água Verde (Estação Água Verde), a cerca de 

12 m de profundidade. Para o restante do trecho, até o Terminal Santa Cândida (12,1 

km), consta a implantação de um túnel profundo (NATM). 

 

Foram previstas 22 estações, com intervalo de cerca de 1.000 m entre elas, mantendo 

as integrações existentes com o transporte público de Curitiba.  Em relação às 

estações, somente uma seria elevada, e as demais subterrâneas. As estações 

subterrâneas teriam o acesso por meio de escadas fixas e rolantes e, quando 

necessário, com elevadores. Uma simulação das estações encontra-se nas Figuras 1 

e 2. 
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Figura 1 - Estação de Metrô com Integração 

Fonte: Ecossistema (2010) 

 

 

Figura 2 - Estação de Metrô 

Fonte: Ecossistema (2010) 

 

 

Análise das Vantagens e Desvantagens  

As vantagens identificadas para esta alternativa são: 

 aproveitamento do traçado já existente; 

 mantém o itinerário atual do eixo norte-sul; 

 causa baixo impacto paisagístico; 

 ocasiona valorização imobiliária; 

 menos custo com desapropriações. 
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As desvantagens identificadas para esta alternativa foram: 

 elevado custo de implantação; 

 extensão maior em túnel NATM; 

 estações mais profundas no trecho norte; 

 maior transtorno para a vizinhança durante o processo de execução. 

 

Custos  

Os investimentos globais orçados para a implantação do Metrô Curitibano perfazem 

um montante na ordem de R$ 3.258.552.566,25 (três bilhões, duzentos e cinquenta e 

oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), seja pelos gastos previstos a serem feitos com projetos e 

estudos, serviços preliminares de sondagens, aquisição de locomotivas, vagões, 

equipamentos e instalações diversas, implantação de vias permanentes, obras civis e 

edificações em geral, unidades de telecomunicações, eletrificação, instalação e 

adequação da infraestrutura e superestrutura, desapropriações de imóveis e, também 

pelo volume de salário a ser pago aos trabalhadores durante a fase de construção da 

obra. 

 

Viabilidade de Execução  

Há condições locais propícias para a execução desta alternativa, através da utilização 

das técnicas de engenharia próprias para os sistemas construtivos propostos. 

 

Desenvolvimento da Alternativa  

Optou-se por descartar seu maior aprofundamento tendo em vista que esta alternativa 

foi objeto do EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

Viabilidade Ambiental 

Os impactos ambientais gerados por esta alternativa encontram-se detalhados no EIA-

RIMA (ECOSSISTEMA, 2010). 

ALTERNATIVA 6 

 

Descrição 

Seu traçado contempla o trajeto CIC-Sul até o Terminal Santa Cândida, com extensão 

de 22 km. Entretanto prevê-se uma primeira fase de implantação entre CIC-Sul e o 

Terminal Cabral, com 17,6 km, contemplando as seguintes Estações: CIC-SUL, 

Terminal Pinheirinho, Santa Regina, Terminal Capão Raso, Hospital do Trabalhador, 

Terminal Portão, Morretes, Água Verde, Bento Viana, Oswaldo Cruz, Eufrásio Correia, 
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Rua das Flores, Passeio Público, Juvevê e Terminal Cabral. Salienta-se que as 

Estações Holanda e Cidadania foram inseridas no projeto, mas não serão implantadas 

inicialmente, porém, a localização escolhida e a geometria atenderão às premissas 

para a implantação posterior. Já o trecho compreendido entre os terminais Cabral e 

Santa Cândida está previsto para segunda fase de implantação. O traçado está 

estabelecido sob a canaleta utilizada atualmente pelo sistema BRT, fazendo parte do 

sistema RIT. 

 

O método construtivo adotado, em função do adensamento existente na região, é a 

construção do túnel através do método Shield, que reduzirá os impactos ambientais e 

socioeconômicos. 

 

A profundidade média da escavação do túnel é de 25 m, indicando risco de recalque 

muito pequeno o que se traduzirá em tranquilidade para a sociedade como um todo, 

tendo em vista que as probabilidades de ocorrências decorrentes da construção serão 

mínimas. 

 

Da via permanente, poderá ter um segmento elevado de aproximadamente 2.080 m, e 

todo o restante em túnel, conforme o projeto referencial. 

 

Análise das Vantagens e Desvantagens 

As vantagens identificadas foram: 

 baixo número de desapropriações em função do traçado do Metrô estar previsto 

para passar no eixo onde já existirem canaletas destinadas a ônibus 

expressos e um uso do solo hierarquizado; 

 ganho de tempo nos deslocamentos; 

 redução dos custos operacionais com a substituição de combustível fóssil não 

renovável; 

 redução do número de acidentes de trânsito uma vez que o novo modal 

circularia em via segregada e exclusiva em subterrâneo; 

 redução no nível de poluição atmosférica. 

 

As desvantagens identificadas foram: 

 aumento da produção de material agregado; 

 aumento de transtornos no trafego no período de obras; 

 necessidade de grande área para o pátio de obras; 

 necessidade de identificação de novas áreas para bota-fora. 
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Custos 

O custo previsto para a execução do trecho do Metrô, iniciando no CIC – Sul e 

finalizando no Terminal Santa Cândida é de R$ 5.546.893.122,35, descontando o valor 

do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) 

totaliza R$ 5.354.484.121,59. 

 

Viabilidade de Execução 

Há condições locais propícias para a execução desta alternativa, por meio da 

utilização das técnicas de engenharia próprias para os sistemas construtivos 

propostos. 

 

Desenvolvimento da Alternativa 

A referida alternativa encontra-se mais detalhada no decorrer da presente 

Complementação do Estudo de Impacto Ambiental. 

 

Viabilidade Ambiental 

Os impactos ocasionados por esta alternativa encontram-se descritos no presente 

documento, em capítulo específico. 

 

2.5 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO  

 

2.5.1 ELEMENTOS BÁSICOS DO PROJETO 

 

O traçado previsto para a Linha Azul do Metrô de Curitiba contempla o trajeto CIC-Sul 

- Terminal Santa Cândida, com 22 km. Entretanto prevê-se uma primeira fase de 

implantação entre CIC-Sul e o Terminal Cabral, com 17,6 km, contemplando as 

seguintes Estações: CIC-SUL, Terminal Pinheirinho, Santa Regina, Terminal Capão 

Raso, Hospital do Trabalhador, Terminal Portão, Morretes, Água Verde, Bento Viana, 

Oswaldo Cruz, Eufrásio Correia, Rua das Flores, Passeio Público, Juvevê e Terminal 

Cabral. Salienta-se que as Estações Holanda e Cidadania foram inseridas no projeto, 

mas não serão implantadas inicialmente, porém, a localização escolhida e a geometria 

atenderão às premissas para a implantação posterior. 

 

As informações relativas a este item foram retiradas do Anexo III – Elementos Básicos 

de Projeto e Anteprojeto de Engenharia, Volume I – Elementos Básicos do 

Projeto/Diretrizes Mandatórias (PMC, 2014b). 
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a) Premissas do Projeto Geométrico 

 

A linha terá em sua totalidade 22 km de extensão. 

 

Da via permanente, poderá ter um segmento elevado de aproximadamente 2.080 

metros, e todo o restante em túnel, conforme o projeto referencial. Poderá também 

propor a execução de toda a extensão da linha em túnel. 

 

O traçado geométrico deverá desenvolvido segundo as premissas a seguir: 

 Planta 

o Raio mínimo de curva horizontal na linha principal: 300 m; 

o Raio mínimo de curva horizontal no pátio de manutenção: 100 m; 

o Tangente mínima: 25 m; 

o Tangente nas estações igual ao comprimento da plataforma mais uma folga 

antes e depois da plataforma correspondente ao tamanho de um vagão. 

 Perfil 

o Rampa mínima: 0,5%; 

o Rampa máxima: 4%; 

o Raio mínimo de curva vertical: 2.500 m; 

o Rampa de 0% na região das estações; 

 Seção transversal 

o Bitola: 1,435 m; 

o Superelevação máxima: 143,5 mm (10% da bitola). 

 

b) Premissas do Material Rodante 

 

Velocidade Máxima de 80 km/h. 

 

Headway Mínimo de projeto de 90 s em qualquer condição de operação. 

 

Tensão de alimentação da rede de tração de 1500 Vcc. 

 

Uso de Catenária Rígida. 

 

Material da estrutura dos Carros em Aço Inox Austenítico ou Alumínio. 
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Quantidade inicial de Carros por Trem e de Trens (TUE´s) que atendam um 

carregamento no horário de maior movimento de 20.460 passageiros por hora por 

sentido (pphpd), sendo os carros da extremidade da composição com Console de 

Condução e os demais Intermediários, todos motorizados. 

 

A lotação média da composição não poderá exceder a 6 usuários em pé por metro 

quadrado. 

 

Quantidade de assentos não inferior a 15% da capacidade do Trem, e espaço para 2 

cadeirantes, um em cada carro extremo da composição. 

 

Carros com 4 (quatro) Portas em cada uma das laterais, com largura mínima de 1.600 

mm e altura mínima de 1.900 mm. 

 

Passagem entre carros (Gangway) livre de obstáculo e degrau, com largura mínima de 

1.500 mm e altura mínima de 1.95 0mm. 

 

Portas automáticas dos carros do Trem conforme a norma EM 14752. 

 

Todos os carros devem ser climatizados, com sistema de ar refrigerado do salão de 

passageiros composto de unidades compactas integradas e redundantes, sendo cada 

unidade alimentada por fonte de corrente alternada distinta. 

 

Instalação de sistemas de Sinalização de bloco Fixo, nível de automação GoA3, com 

capacidade de instalação de Sistemas de Sinalização de bloco móvel, tipo CBTC, 

nível de integridade Sil-4. 

 

Sistema de operação automática driverless. 

 

O tráfego dos trens poderá ser controlado nos modos central (a partir do CCO), local 

(a  artir do    L’ )  auto  ti o ou  anua  ( o  o  ontro ador no  o ando  anua ). 

 

Sistema de Telecomunicações capaz de integrar a linha do Metrô através do 

Subsistema de transmissão de dados, de voz e de imagem (STDVI). 
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Em situação de emergência, será utilizado o Plano de Contingenciamento e Integração 

com Forças de Segurança e Emergência (PCIFSE), que será validado por órgãos e 

empresas públicas e privadas a ele relacionados. 

 

Será instalado um sistema de Controle Fechado de TV (CFTV), com vigilância 

permanente em todas as áreas de interesse. 

 

c) Premissas das Estações e Pátio de Manutenções 

 

O projeto de arquitetura das estações deverá evidenciar o caráter do modal 

metroviário de transporte de passageiros, buscando o correto dimensionamento dos 

espaços projetados, de forma a atender os usuários com conforto e segurança, com 

uma correta inserção urbana das edificações na superfície e adequada escolha dos 

materiais de acabamento. 

 

Os espaços das estações deverão garantir o pleno atendimento à demanda máxima 

no horário de pico, priorizando o uso de ventilação e iluminação natural em todos os 

ambientes. 

 

Plataformas com comprimento mínimo de 105 m, dimensionada de forma a atender à 

demanda máxima no horário de pico. Deverão ser utilizadas divisórias de plataforma 

de vidro e portas de plataforma de vidro automáticas em toda extensão da plataforma. 

 

Calcular comprimento das plataformas e tamanho das composições de forma a 

atender um carregamento máximo de 45.000 passageiros por hora por sentido 

(pphpd). Calcular a área útil das plataformas de cada estação destinada aos usuários 

considerando a densidade máxima de 3 (três) passageiros por metro quadrado (3 

passageiros/m2), para a demanda máxima no horário de pico. 

 

As estações e estações terminais do Metrô deverão ser construídas com escadas fixas 

e equipadas com escadas rolantes e elevadores para acessibilidade em geral, e em 

particular para o acesso de pessoas com dificuldades de locomoção, desde o nível de 

rua até o nível das plataformas. No caso das estações terminais poderão ser previstas 

esteiras rolantes, de acordo com cada projeto de terminal de integração. 

 

A instalação de escadas rolantes seguirá as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as normas internacionais, devendo atender o fluxo de 
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usuários nos dois sentidos (subida e descida), em todos os pavimentos e em todas as 

estações, e próximo a cada escada rolante existirá como alternativa uma ampla 

escada fixa. 

 

Em relação à acessibilidade, devem ser seguidas as determinações contidas nas 

respectivas legislações (Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; Decreto nº 5.296, 

de 2 de dezembro de 2004; e normas da ABNT). 

 

Cada estação e terminais do Metrô possuirão sistema de ventilação que permita 

exaurir o calor gerado pela frenagem dos trens e pela presença de pessoas, além de 

promover a troca de ar necessária para um ambiente saudável. Também serão 

equipados com Grupo Motor-Gerador de Emergência. 

 

Todas as estações em tipologia Vala a Céu aberto (Cut and Cover) possuirão 

estacionamento com aproximadamente 90 vagas para automóveis e 50 vagas para 

bicicletas e motocicletas, dotados de 1 (um) sanitário masculino e 1 (um) sanitário 

feminino, de acordo com a norma NBR 9050. 

 

No Complexo do Pátio de Manutenção serão construídas Oficinas, Almoxarifado, Sede 

Administrativa do Complexo e do próprio Metrô, além da instalação de um Grupo 

Motor-Gerador para atender o Complexo, principalmente o Centro de Controle 

Operacional (CCO) e demais edificações e serviços necessários para implantação, 

operação e manutenção de um sistema metroviário atendendo os requisitos de 

qualidade, conforme os projetos referenciais do pátio elaborados pelo 

IPPUC/Novomodal. O CCO do Metrô deverá estar interligado com o CCO do Poder 

Concedente. 

 

Os sistemas de detecção e combate a incêndio dentro das estações e nos trechos em 

túnel adjacentes à estação, atenderão aos critérios técnicos estabelecidos pelo Corpo 

de Bombeiros do Estado do Paraná. 

 

Todas as estações e terminais do Metrô serão dotadas de um conjunto de instalações 

sanitárias de uso público, dimensionadas de acordo com a demanda máxima 

esperada para cada estação. 

 

Os terminais deverão permitir acessos a partir da via peatonal (parque linear) e 

permitir também a integração com a RIT e o acesso direto com as plataformas dos 
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terminais de ônibus, conforme estudos conceituais dos terminais de integração a 

serem realizados pelo Poder Concedente. 

 

As estações e terminais do Metrô terão método construtivo definido a critério da 

Licitante, devendo ser aprovado pelo Poder Concedente. 

 

A concessionária deverá implantar e manter rede de Wi-Fi nas estações com 

características compatíveis com o uso. 

 

Os projetos de urbanização e paisagismo e execução de cada quadra do entorno 

afetado, onde se localizarem as entradas e saídas das estações e terminais do Metrô, 

serão de responsabilidade da Concessionária, sendo elaborados a partir de diretrizes 

e aprovação pelo poder concedente. 

 

Deverão ainda estabelecer integração adequada com a paisagem do entorno e com os 

projetos arquitetônicos das novas estações, gerando espaços de fácil identificação e 

utilização, dotados de conforto ambiental e beleza, implementando área verde entre o 

acesso da estação e o sistema viário adjacente. 

Todas as estações deverão prever espaços culturais em grandes paredes, para 

implantação futura de painéis artísticos, exposições verticais e também um espaço de 

piso de 30 m2, sem vedação, após o bloqueio, para pequenos eventos culturais. 

 

As estações deverão ser dotadas de sistema de informação aos usuários que possa 

ser utilizado pelo poder público e sem ônus para ele. 

 

Os projetos de comunicação visual do Metrô, com exceção de sua logomarca (que 

será fornecida pelo Poder Concedente) serão de responsabilidade da Concessionária, 

sendo os projetos elaborados a partir de diretrizes e aprovação pelo Poder 

Concedente. 

 

Os acessos das estações deverão ser implantados em áreas de domínio público. 

 

d) Premissa dos Túneis 

 

O túnel deverá ser construído pelo método Shield para minimizar as interferências 

urbanas e reduzir os riscos de recalques durante as obras. Deverá ser equipado de 
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todos os dispositivos técnicos de combate de incêndio (Detecção de incêndio, 

exaustão de fumaça, avisos de alarmes, central de controle, entre outros). 

 

e) Premissas dos Poços de Ventilação 

 

A linha deverá ser projetada com as saídas de emergência necessárias, inclusive nos 

poços de ventilação do túnel, assim como os acessos de socorro. Seu projeto 

executivo será de responsabilidade da Concessionária, devendo os projetos 

elaborados serem aprovados pelo Poder Concedente. 

 

O sistema possuirá poços de evacuação conforme a Norma NFPA 130, e passarelas 

com 1 metro de largura, projetada para atender os usuários da composição, com cada 

saída a 762 m de distância. 

 

f) Premissas de Bilhetagem e Bloqueio 

 

A quantidade de bloqueios deverá atender às demandas máximas de embarque e 

desembarque no horário de pico e da rota de fuga, acrescida de 10%, para contemplar 

eventuais falhas ou manutenção dos equipamentos. 

 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) consiste em um conjunto de agentes, 

equipamentos, programas, aplicativos e procedimentos operacionais destinados a 

facilitar a cobrança da tarifa e a gestão e coleta de dados para gerência do sistema de 

transporte metroviário, conferindo maior agilidade na ocasião do embarque de 

passageiros e segurança aos usuários e operadores do sistema, conforme o padrão 

da RIT/RMC. 

 

O Programa e Aplicativos do SBE deverá ser desenvolvido por empresa especializada 

contratada pela Concessionária, mas com sua gestão, controle, base de dados, 

manutenção corretiva e evolutiva e desenvolvimentos definidos pelo Poder 

Concedente, mas com desembolso a cargo da Concessionária. Os Programas e 

Aplicativos do SBE, bem como seu código-fonte, são de propriedade do Poder 

Concedente e deverá ser integrador do SBE da RIT/RMC. 

 

As bilheterias deverão permitir a venda e o carregamento de créditos nos cartões-

transporte (cartões microprocessados inteligentes sem contato), bem como a venda de 

cartões-avulsos (de uso ocasional). 
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O Sistema de Recebimento e Controle de Cartões será composto pelos seguintes 

instrumentos: validadores, cartões-transporte, máquinas de venda e recarga 

automática de créditos e outros que venham a compor o Sistema por conta de 

evoluções tecnológicas. 

 

Máquinas de venda e recarga automática de créditos, disponibilizados em todas as 

estações, deverão permitir o carregamento de créditos nos cartões-transporte, assim 

como a venda de cartões-avulsos. 

 

Os validadores (equipamentos de leitura dos cartões-transporte) nos bloqueios devem 

ter hardware compatível ao SBE, serem dotados de instrumentos de reconhecimento 

biométrico-facial, para validação de cartões de isentos e ter sua manutenção a cargo 

da Concessionária. 

 

g) Premissas de aprovação de projetos e especificações de materiais 

 

i. Aprovação, Desenvolvimento e Guarda dos Projetos 

Todos os projetos básicos (nível de anteprojeto) de engenharia, arquitetura, 

paisagismo e comunicação visual e respectivos memoriais, especificações, anexos, 

tabelas e cronogramas de obras deverão ser entregues ao Poder Concedente, para 

análise e aprovação, em meio digital com arquivos PDF gravados em versão Autocad 

2011 ou superior, acompanhados de 3 (três) jogos plotados. 

 

Após aprovação do projeto básico pelo Poder Concedente, a Concessionária deverá 

dar sequencia aos projetos executivos. 

 

A Concessionária deverá fornecer os projetos executivos atualizados à Certificadora e 

ao Poder Concedente, em meio digital com arquivos .dwg e .pdf gravados em versão 

Autocad 2011 ou superior, acompanhados de 3 (três) jogos plotados, para efeito de 

fiscalização e arquivamento do acervo histórico da obra e da fiscalização e 

acompanhamento das obras. 

 

Todos os projetos de engenharia relacionados ao Metrô de Curitiba que, durante a 

execução das obras e do prazo de operação, sofrerem em seus ambientes reformas, 

adequações, modificações, alteração de especificação, de materiais, de 

equipamentos, instalações e sistemas, deverão ser atualizados mensalmente pela 
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Concessionária, devendo a mesma encaminhar ao Poder Concedente 3 (três) jogos 

do As Buil do projeto em arquivos digitais, versão Autocad 2011 ou superior, em .dwg 

e .pdf e 3 (três) jogos de cópias plotadas do projeto como construído. 

 

Todos os projetos de engenharia, deverão ser aprovados em órgãos públicos, nos 

quais se exigem a apresentação dos projetos para liberação de implantação, tais como 

IPHAN, SEEC, FCC, IPPUC e SMU (patrimônio cultural); IAP, SMMA (meio ambiente); 

SMOP (pavimentação, drenagem, terraplenagem); IPPUC, URBS, SMU, SMMA e 

SMOP (projetos de obras civis); SETRAN, URBS e IPPUC (obras de trânsito); IPPUC, 

URBS, SMU, SMMA, Corpo de Bombeiros, SANEPAR, COPEL (aprovação de 

projetos). 

 

Todos os projetos complementares do Metrô de Curitiba deverão ser compatibilizados 

pela Concessionária antes do início das obras. 

 

Todos os projetos das estações do Metrô de Curitiba deverão ser perfeitamente 

integrados ao entorno correspondente do parque linear no eixo Norte-Sul. 

 

Os projetos dos desvios de tráfego, tapumes e sinalização viária necessários serão 

elaborados pela Concessionária, e aprovados pelo Poder Concedente. 

 

A implantação, operação e manutenção dos caminhos de serviço, adequações e 

adaptações para acessos da população atingida pelas obras serão de 

responsabilidade da Concessionária, devendo ser aprovado plano de ataque pelo 

poder concedente. 

 

ii. Manuais e Cadernos de Encargos 

A Concessionária, antes da elaboração do projeto básico, deverá elaborar Manuais e 

Cadernos de Encargos para as obras civis, de arquitetura e via permanente, 

paisagismo e comunicação visual. 

 

Nos manuais deverão constar: Normas de Elaboração e Fornecimento da 

Documentação Técnica de Engenharia Civil, Arquitetura, Geotecnia, Topografia, 

Desapropriações e Via Permanente; Aplicação dos Códigos de Trechos, Subtrechos e 

Unidades de Construção Utilizados em Documentos Técnicos. 
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Estes documentos deverão ser apresentados ao Poder Concedente para análise e 

aprovação, antes do início do Projeto Básico. Tais documentos passarão a ser 

fundamentais para a boa execução das obras do Metrô de Curitiba e servirão para 

efeito de acompanhamento e fiscalização das obras pela Concessionária, Certificadora 

e Poder Concedente. 

 

h) Premissas Operacionais 

 

A operação metroviária será aberta ao público das 5 horas às 24 horas, de domingo à 

quinta-feira, e das 5 horas à 1 hora na sexta-feira e no sábado. A circulação de trens 

em operação deverá considerar a parada dos trens em todas as estações abertas ao 

público. 

 

A definição dos sistemas deverá permitir um headway operacional de 2 minutos. O 

intervalo máximo entre dois trens no trecho entre CIC-Sul e Cabral não deverá 

exceder 3 minutos nos horários de pico e 6 minutos nos horários de vale, inclusive 

sábados, domingos e feriados. 

 

A projeção de demanda até o ano de 2048 encontra-se descrita no Quadro 2. 

  

ANO DA 

CONCESSÃO 

ANO 

(CALENDÁRIO) 

DEMANDA 

CALCULADA PDU 
DEMANDA ANUAL 

ANO 01 2014 - - 

ANO 02 2015 - - 

ANO 03 2016 - - 

ANO 04 2017 - - 

ANO 05 2018 274.725 83.351.565 

ANO 06 2019 419.612 127.310.281 

ANO 07 2020 433.459 131.511.520 

ANO 08 2021 447.763 135.851.400 

ANO 09 2022 462.540 140.334.496 

ANO 10 2023 477.803 144.965.535 

ANO 11 2024 488.172 149.749.397 

ANO 12 2025 498.765 152.998.959 

ANO 13 2026 509.588 156.319.037 

ANO 14 2027 520.646 159.711.160 

ANO 15 2028 531.944 163.176.892 

ANO 16 2029 538.008 166.717.831 

ANO 17 2030 544.142 168.618.414 

ANO 18 2031 550.345 170.540.664 

ANO 19 2032 556.619 172.484.827 

ANO 20 2033 562.964 174.451.154 

ANO 21 2034 569.382 176.439.898 

ANO 22 2035 575.873 178.451.312 
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ANO DA 

CONCESSÃO 

ANO 

(CALENDÁRIO) 

DEMANDA 

CALCULADA PDU 
DEMANDA ANUAL 

ANO 23 2036 582.438 180.485.657 

ANO 24 2037 589.078 182.543.194 

ANO 25 2038 595.793 184.624.186 

ANO 26 2039 601.811 186.728.902 

ANO 27 2040 607.889 188.614.864 

ANO 28 2041 614.029 190.519.874 

ANO 29 2042 620.231 192.444.125 

ANO 30 2043 626.495 194.387.810 

ANO 31 2044 632.822 196.351.127 

ANO 32 2045 639.214 198.334.274 

ANO 33 2046 645.670 200.337.450 

ANO 34 2047 652.191 202.360.858 

ANO 35 2048 658.778 204.404.703 

Quadro 2 – Projeção da Demanda 

Fonte: PMC (2014b) 

 

2.5.2 DESCRIÇÃO DA LINHA PRINCIPAL E LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES 

 

As informações referentes a este item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume II - Estudos Topográficos, Geológico-Geotécnicos, Arqueológicos, 

Ambientais e de Interferência de Rede de Utilidades, disponível no site da PMC 

(2014b). 

 

Apesar da Linha Azul do Metrô de Curitiba estar prevista para ser implantada do CIC-

Sul até o Terminal Santa Cândida, esta obra foi divida em fases, das quais na primeira 

delas ocorrerá a elaboração do trecho entre o CIC-Sul e o Terminal Cabral, 

contemplando 17 estações e 14 poços de emergência e/ou ventilação. 

 

Além das 17 estações já determinadas, ainda há previsão de implantação de mais 2 

(duas) estações futuramente, totalizando 19 ao longo dos 22 km de linha, essas duas 

não foram orçadas e não fazem parte do escopo, sendo que a construção das 

mesmas exigirá um reequilíbrio do contrato. 

 

a) Localização das Estações 

 

A linha terá seu início no futuro pátio de manutenção e estacionamento de 

composições denominado de Pátio CIC-Sul, situado em frente à rodovia BR-476 

(futura Linha Verde Sul) e próximo ao entroncamento com a rodovia BR-116 (Contorno 

Sul). 
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Em seguida, os trilhos seguirão inicialmente sobre um elevado, percorrendo o canteiro 

central da rodovia BR-476 e atingindo a primeira estação da linha, a Estação CIC-Sul, 

no km 1+550. Este elevado seguirá entre as duas pistas existentes até o km 2+000, 

onde cruzará a pista sul da rodovia, seguindo pelo canteiro lateral e passando sobre a 

avenida Winston Churchill. 

 

Nas Figuras 3 a 10, estão ilustrados o traçado geométrico da Linha do Metrô, do km 0 

ao km 22+000, as edificações operacionais pátio CIC-Sul/estações e poços de 

ventilação do 1 ao 14. 

 
A partir do km 2+520, ter-se-á o entrincheiramento da linha ao longo da rua André 

Ferreira Barbosa, e no km 2+840, o início do trecho em túnel. A primeira estação 

subterrânea será a Estação Terminal Pinheirinho, no km 3+557, localizada abaixo do 

terminal de ônibus existente. 

 

 
Figura 3 – Traçado Geométrico da Linha do Metrô do Pátio à Estação CIC Sul 

Fonte: PMC (2014b) 

 

O traçado seguirá pela rua André Ferreira Barbosa, até o encontro com a avenida 

Winston Churchill, tomando o rumo dessa e alcançando a Estação Santa Regina, no 

km 4+708.  
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Figura 4 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Terminal Pinheirinho à 

Estação Santa Regina 

Fonte: PMC (2014b) 

 

A linha continuará seu desenvolvimento ao longo do divisor da avenida Winston 

Churchill, até atingir a Estação Terminal Capão Raso, no km 5+887. A partir daí, 

desenvolver-se-á sob o alinhamento da avenida República Argentina, passando pelas 

Estações Hospital do Trabalhador, no km 6+771; Terminal Portão, no km 7+668; 

Morretes, no km 8+766 e Água Verde, no km 10+127. 

 

 

 
Figura 5 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Terminal Capão Raso à 

Estação Terminal Portão 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 6 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Morretes até a Estação 

Água Verde 

Fonte: PMC (2014b) 

 

No final da avenida República Argentina, infletirá à direita, passando sob a praça do 

Japão, até atingir a avenida Sete de Setembro, onde estão previstas mais três 

Estações: Bento Viana, no km 11+524; Oswaldo Cruz, no km 12+320 e Eufrásio 

Correia, no km 13+104. Após essa última, o traçado passará sob a praça Eufrásio 

Correia e entrará na rua Barão do Rio Branco, alcançando a Estação Rua das Flores, 

no km 14+053. 

 

 
Figura 7 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Bento Viana à Estação 

Rua das Flores 

Fonte: PMC (2014b) 

 

A linha seguirá sob a rua Riachuelo, até a altura da praça Dezenove de Dezembro, 

onde realizará uma curva a direita para acessar a avenida João Gualberto, onde 
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estarão posicionadas as Estações Passeio Público, no km 15+090 e Juvevê, no km 

16+044. 

 

 

Figura 8 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Passeio Público à 

Estação Juvevê 

Fonte: PMC (2014b) 

 

O traçado seguirá, então, próximo da avenida Paraná, passando pelas Estações 

Terminal Cabral, no km 17+500; Holanda, no km 18+566; Terminal Boa Vista, no km 

19+346 e Cidadania, no km 20+678, atingindo seu ponto final na Estação Terminal 

Santa Cândida, no km 21+688. As Estações Holanda e Cidadania não serão 

implantadas inicialmente, porém, a localização escolhida e a geometria atenderão às 

premissas para a implantação posterior. 

 

Por fim, após a plataforma da Estação Santa Cândida, serão mantidos 420 m de linha 

adicional, reservados para as áreas de manobra, estacionamento e injeção de trens. 

Havendo a necessidade futura, o posicionamento dessa última plataforma permitirá a 

continuidade da linha, no sentido do bairro do Atuba. 
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Figura 9 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Terminal Cabral à 

Estação Terminal Boa Vista 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 
Figura 10 - Traçado Geométrico da Linha do Metrô da Estação Cidadania à Estação 

Terminal Santa Cândida 

Fonte: PMC (2014b) 

 

O Quadro 3 apresenta o resumo da localização e a profundidade média de cada 

estação. 
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ESTAÇÃO NOME 

PROFUNDIDADE 

MÉDIA (m) 

LOCALIZAÇÃ

O 

(km) 

1 Estação CIC-SUL -11,332 (elevada) 1+550 

2 Estação Terminal Pinheirinho 27,301 3+557 

3 Estação Santa Regina 24,154 4+708 

4 Estação Terminal Capão Raso 25,158 5+887 

5 Estação Hospital do Trabalhador 25,029 6+771 

6 Estação Terminal Portão 24,595 7+668 

7 Estação Morretes 24,895 8+766 

8 Estação Água Verde 24,125 10+127 

9 Estação Bento Viana 24,428 11+524 

10 Estação Oswaldo Cruz 27,319 12+320 

11 Estação Eufrásio Correia 26,866 13+104 

12 Estação Rua das Flores 25,048 14+053 

13 Estação Passeio Público 24,514 15+090 

14 Estação Juvevê 25,962 16+044 

15 Estação Terminal Cabral 24,444 17+500 

16 Estação Holanda* 34,285 18+566 

17 Estação Terminal Boa Vista 30,819 19+346 

18 Estação Cidadania* 34,919 20+678 

19 Estação Terminal Santa Cândida 27,913 21+688 

*Implantação futura - essas duas estações não foram orçadas e não fazem parte do escopo, a 

construção das mesmas exigirá um reequilíbrio do Contrato. 

Quadro 3 – Localização e Profundidade Médias das Estações 

Fonte: PMC (2014b) 

 

b) Localização dos Poços de Ventilação e Saídas de Emergência 

 

Ao longo da linha principal foram projetados 14 poços de ventilação e saídas de 

emergência. Seu posicionamento foi baseado na Norma NBR 15661 - Proteção Contra 

Incêndio em Túneis, que preconiza a distância máxima entre dois pontos de saída em 

762 m. Assim, a distância entre início/final das plataformas das estações e um poço, 

ou a distância entre dois poços consecutivos, não deverá ultrapassar esse valor. 

Foram consideradas, ainda, para a implantação de cada poço, as condicionantes 

específicas de cada região.  

 

De modo geral, os poços estarão localizados próximos aos eixos centrais das 

avenidas, evitando desapropriações, e também nos pontos baixos do greide, 

facilitando o processo de drenagem e bombeamento nesses locais. Outra condição diz 

respeito à profundidade desses poços, a qual buscou-se reduzir, ao máximo, 

somando-se os demais fatores. No Quadro 4 estão apresentadas a localização e 

profundidade dos poços de ventilação e evacuação. 
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POÇO 
PROFUNDIDADE MÉDIA 

(m) 

LOCALIZAÇÃO 

(km) 

1 11,390 2+842 

2 24,810 4+300 

3 24,066 5+060 

4 24,131 8+200 

5 26,633 9+594 

6 23,630 10+880 

7 24,686 13+685 

8 31,489 14+340 

9 24,758 15+740 

10 27,818 16+740 

11 23,931 18+080 

12 29,533 18+820 

13 27,518 20+140 

14 33,337 20+880 

Quadro 4 - Poços de Ventilação e Evacuação 

Fonte: PMC (2014b) 

 

c) Mapa de Localização do Corredor 

 

Na Figura 11 é apresentada ilustração da localização do corredor, caracterizando o 

traçado geométrico da linha do Metrô, até a região central da cidade, conforme IPPUC 

(2014b). 
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Figura 11 – Localização do Corredor 

Fonte: PMC (2014b) 
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d) Estudos de Interferências 

 

Além daquelas concessionárias de prestação de serviços identificadas no EIA-RIMA 

(ECOSSISTEMA, 2010), no presente anteprojeto de engenharia confirmou-se também 

a presença da rede da Barigui Veículos. A empresa concessionária de veículos foi 

identificada como possuidora de rede ao longo do traçado.  

 

Salienta-se que da listagem atual de interferências não consta a empresa Telmex 

(Embratel). 

 

e) Considerações Gerais 

 

Quanto a existência de construções, ao longo do segmento, como construção de 

grande porte existente sobre o traçado proposto, atenção especial deverá ser dada à 

sede da Câmara Municipal de Curitiba. 

 

No que diz respeito às redes existentes, quando abordado o assunto remanejamento 

de redes, a grande maioria das concessionárias contatadas apresentaram 

questionamentos sobre as responsabilidades cabíveis a cada parte, como previsão do 

início das obras, fornecimento do cronograma e primordialmente necessidade de 

tempo para elaboração dos estudos relacionados. Outro ponto comum entre as 

concessionárias é a solicitação para participação das discussões que envolvem toda e 

qualquer ação referente às redes atingidas pelo projeto. 

 

Quanto aos aspectos relacionados ao remanejamento das redes e às proposições 

para soluções desses, diz respeito ao envolvimento técnico necessário, disponibilidade 

de equipe para realização dos estudos e tempo que demandam. Outro item apontado 

refere-se à necessidade de apresentação do projeto executivo final e suas definições 

quanto ao tipo de solução a ser adotada para cada segmento (superfície, em túnel ou 

outro) e efetivo posicionamento das estações. 

 

Finalizando, são apresentados, fotograficamente, outros aspectos observados que, 

embora não apresentem ligação direta com o estudo de interferências, apresentam-se 

oportunos e dizem respeito à garantia de acessibilidade, segurança e fluidez na 

circulação de entrada e saída de veículos e pedestres a alguns fornecedores de 

serviços operantes no corredor do metrô (Figuras 12 a 30). 
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Figura 12 - Centro Comercial Claudino, 

acesso único pela Av Winston Churchill, entre 

a rua Professor Waldir de Jesus e a rua Odair 

Pazello 

Figura 13 - Clínica de Fraturas Novo Mundo, 

na Av República Argentina, entre a rua 

Coronel Herculano e Araújo e a rua Visconde 

do Serro Frio 

  
Figura 14 - Hospital do Trabalhador, na Av 

Rep. Argentina, entre a rua Visc. do Serro Frio 

e a rua Salomão Guelmann/ Instalações 

Militares, na Av Rep. Argentina entre a rua 

Itajubá e a rua João Bonat 

Figura 15 - Faculdades Spei, na Av República 

Argentina, entre a rua Murilo do Amaral 

Ferreira e a rua Dom Pedro 

  
Figura 16 - Escola Santa Terezinha, na Av 

Sete de Setembro esquina com a rua Padre 

Ildefonso 

Figura 17 - Shopping Curitiba, acesso para 

carga e descarga na Av Sete de Setembro, 

entre a rua Des. Motta e a rua Brig. Franco 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

 Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

96 

  
Figura 18 - Igreja Universal do Reino de 

Deus, na Av Sete de Setembro, entre a rua 

Alferes Poli e a rua Desembargador 

Westphalen 

Figura 19 - Igreja Metodista, na Av Sete de 

Setembro, entre a rua Alferes Poli e a rua 

Desembargador Westphalen 

  

Figura 20 - UTFPR, na Av Sete de Setembro, 

entre a rua Desembargador Westphalen e a 

Av Marechal Floriano Peixoto 

Figura 21 - Delegacia de Vigilância e 

Capturas, na travessa da Lapa, entre a rua 

André de Barros e a rua Pedro Ivo 

  
Figura 22 - Shopping Estação, na Av Sete de 

Setembro esquina com a Av Marechal 

Floriano Peixoto 

Figura 23 - Colégio Tiradentes, na Praça 19 

de Dezembro  próximo ao Colégio Estadual do 

Paraná, na Av João Gualberto 
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Figura 24 - Trincheira, na Av João Gualberto 

com a rua Comendador Fontana 

Figura 25 - Colégio Estadual Professor 

Brandão, na Av João Gualberto esquina com 

a rua Ivo Leão 

  
Figura 26 - Hospital São Lucas, na Av João 

Gualberto esquina com a rua Munhoz da 

Rocha/ FISAM, na Av João Gualberto esquina 

com a rua São Pedro 

Figura 27 - Associação Paranaense de 

Reabilitação - Escola Nabil Tacla, na Av 

Paraná esquina com a rua dos Funcionários/ 

SANEPAR, na Av Paraná entre a rua Estados 

Unidos e a rua México 

  
Figura 28 - Empresa de Ônibus Viação Glória, 

na Av Paraná, próximo ao Terminal Boa Vista 

e entre a rua Des. James Portugal e a rua 

Wallace Scott Murray 

Figura 29 - Rua da Cidadania do Santa 

Cândida, Av Paraná esquina com a rua Arary 

Souto 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

 Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

98 

 

 

Figura 30 - Faculdade Machado de Assis, na Av 

Paraná esquina com a rua Joaquim Nabuco 

 

 

2.5.3 LEVANTAMENTO DAS DESAPROPRIAÇÕES PARA SERVIÇOS 

 

As informações relativas a este item foram retiradas do Anexo III – Diretrizez Básicas 

do projeto, Volume III – Estudos de Transporte, disponíveis no site da PMC (2014b). 

 

a)  Área do Pátio e Instalações 

 

As instalações necessárias à adiministração e manutenção do metrô, juntamente com 

o pátio, irão ocupar uma área de, aproximadamente, 220.000 m².  

 

A única área encontrada, que atende a essa demanda e que está relativamente 

próxima do início da linha do Metrô, é uma propriedade que fica na alça de acesso à 

avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, trevo da rodovia BR-116 com o Contorno 

Sul.  A mesma tem dimensão de, aproximadamente, 350.000 m².  

 

A área do pátio está ilustrada na Figura 31. 
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Figura 31 – Área do Pátio prevista junto ao Trevo da BR-116 e Contorno Sul 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 

b) Área para o Emboque 

 

De posse do Projeto Geométrico e das definições do emboque do túnel, foi escolhida 

uma área de 3.800 m² entre a rodovia BR-116 e o início da Via Rápida Pinheiro - 

Centro (rua André Ferreira Barbosa). Parte da área está sendo usada como revenda 

de caminhões usados e outra parte está desocupada.  

 

A Figura 32 ilustra a localização dessa área. 
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Figura 32 – Área para o Emboque do Túnel 

Fonte: PMC (2014b) 

 

c) Área da Fábrica e Estocagem de Aduelas 1ª Etapa 

 

A área que servirá para a fabricação e estocagem das aduelas a serem empregadas 

na construção do túnel deverá estar próxima a região do projeto, também servirá para 

montagem da tuneleira que necessita de, aproximadamente, 5.000 m², portanto, o 

terreno deverá ter uma área total de, aproximadamente, 10.000 m².  Áreas com essa 

dimensão e próximas à região do projeto são difíceis de serem encontradas. Nesse 

caso, a propriedade identificada e sugerida está localizada na rua Lothário Boutin, 

próxima à Via Rápida Pinheirinho - Centro e também próxima ao Terminal do 

Pinheirinho.  

 

É um imóvel com 50.000 m², sendo uma extensão muito maior do que o projeto 

necessita. Por isso, estão sendo sugeridas duas alternativas, utilizando somente os 

10.000 m². Uma divisão com saída para a rua Lothário Boutin e, outra divisão com 
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saída para a canaleta do ônibus (Linha Verde - Terminal do Pinheirinho), conforme 

ilustrado na Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Área da Fábrica e Estocagem de Aduelas 1ª Etapa 

Fonte: PMC (2014b) 

 

d) Área da Fábrica e Estocagem de Aduelas 2ª Etapa 

 

Essa área também servirá para a fabricação e estocagem de aduelas, para a segunda 

etapa da construção do Metrô, e ao fim da construção servirá também para 

desmontagem da tuneleira. Foram encontradas duas opções, que estão localizadas na 

região norte de Curitiba, no bairro Boa Vista. 

 

i. Opção 1 (entre a Via Rápida e a avenida Paraná) 

 

Essa área de aproximadamente 14.000 m², está localizada entre a Via Rápida (Boa 

Vista - Centro) e a avenida Paraná (canaleta do ônibus), próxima à rua da Cidadania 

do Bairro Boa Vista, estando a 1,4 km do Terminal de Santa Cândida (final do projeto 
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do metrô) e, a 2,8 km do Terminal do Cabral (final da 1ª etapa de construção do 

Metrô). Na Figura 34 está ilustrada a área citada. 

 

 

Figura 34 - Área da Fábrica e Estocagem de Aduelas 2ª Etapa – Opção 1 

Fonte: PMC (2014b) 

 

ii. Opção 2 (na Rua Lodovico Geronazzo a 700 m da Via Rápida) 

 

Essa área de aproximadamente 11.300 m² está localizada na rua Lodovico Geronazzo 

a 700 m da Via Rápida (Boa Vista - Centro). A partir desse cruzamento, há uma 

distância de 2,2 km do Terminal de Santa Cândida (final do projeto do Metrô) e 2,1 km 

do Terminal do Cabral (final da 1ª etapa de construção do metrô). Na Figura 35 está 

apresentada a área citada. 
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Figura 35 - Área da Fábrica e Estocagem de Aduelas 2ª Etapa – Opção 2 

Fonte: PMC (2014b) 

 

e) Valores de Mercado das Desapropriações 

 

Para estimar os valores médios do metro quadrado das áreas apresentadas, efetuou-

se uma pesquisa em imobiliárias da região e na internet, onde também foi encontrado 

dificuldade, por ser difícil encontrar imóveis de dimensões semelhantes e próximos da 

região de interesse.  

 

Nos Quadros 5 e 6 estão apresentados os resumos dos valores de mercado, para a 

aquisição e aluguel das áreas citadas. 
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1 Pátio do Metrô 
Cidade 

Industrial 
350.000 100,00 35.000.000,00 - 

2 Emboque Pinheirinho 3.800 1.000,00 3.800.000,00 - 

3 

Fabricação e estocagem 

de aduelas 1ª etapa e 

armazenamento 

temporário da tuneleira 

para desmontagem 

Pinheirinho 10.000 800,00 8.000.000,00 40.000,00 

4 

Fabricação e estocagem 

de aduelas 2ª etapa e 

armazenamento 

temporário da tuneleira 

para desmontagem 

Boa Vista 11.300 1.100,00 12.430.000,00 62.150,00 

Total 59.230.000,00 102.150,00 

Quadro 5 - Estimativa de Custo de Desapropriação e Aluguel - projeto Metrô de 

Curitiba (Opção 1) 

Fonte: PMC (2014b) 
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1 Pátio do Metrô 
Cidade 

Industrial 
350.000 100,00 35.000.000,00 - 

2 Emboque Pinheirinho 3.800 1.000,00 3.800.000,00 - 

3 

Fabricação e estocagem de 

aduelas 1ª etapa e 

armazenamento temporário 

da tuneleira para 

desmontagem 

Pinheirinho 10.000 800,00 8.000.000,00 40.000,00 

4 

Fabricação e estocagem de 

aduelas 2ª etapa e 

armazenamento temporário 

da tuneleira para 

desmontagem 

Boa Vista 14.000 1.500,00 21.000.000,00 105.000,00 

Total 67.800.000,00 145.000,00 

Quadro 6 - Estimativa de Custo de Desapropriação e Aluguel - projeto Metrô de 

Curitiba (Opção 2) 

Fonte: PMC (2014b) 
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2.5.4 DEFINIÇÃO DO NÚMERO, LOCALIZAÇÃO E PROGRAMA DE NECESSIDADE DAS 

ESTAÇÕES 

 

a)  Projeto Básico Anterior 

 

O projeto anterior da Linha Azul do Metrô de Curitiba previa 21 estações ao longo de 

22 km, conforme Figura 36. 

 

 

Figura 36 – Previsão de estações do projeto anterior 

Fonte: PMC (2014b) 

 

b)  Implantação das Estações no Projeto Anterior do Metrô 

 

A implantação estava prevista para ocorrer em duas fases, sendo a primeira do CIC-

Sul até a Rua das Flores e, a segunda, da Rua das Flores até a Santa Cândida. 

 

Segundo o projeto anterior, o quadro de embarques estimados por estação, para o 

ano 2024, ocorreria conforme o Quadro 7. 
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ESTAÇÃO 
EMBARQUES/DIA  

(2024) 

EMBARQUES/TREM  

(2024) 
(%) 

Santa Cândida 71.775 150 8,3  

Cidadania 7.111 15 0,8  

Boa Vista 20.120 42 2,3  

Holanda 5.438 11 0,6  

Cabral 97.098 202 11,3 

Juvevê 4.664 10 0,5  

Alto da Glória 5.409 11 0,6  

Passeio Público 17.154 36 2,0  

Rua das Flores 126.432 263 14,7 

Eufrásio Correia 66.802 139 7,8  

Oswaldo Cruz 23.405 49 2,7  

Bento Viana 43.644 91 5,1  

Água Verde 17.829 37 2,1  

Santa Catarina 10.844 23 1,3  

Morretes 12.219 25 1,4  

Portão 122.078 255 14,2 

Hospital do Trabalhador 14.020 29 1,6  

Capão Raso 121.117 252 14,1 

Santa Regina 7.188 15 0,8  

Pinheirinho 66.683 139 7,8  

CIC-Sul 32.369 67 3,8  

Quadro 7 – Embarques estimados por estação 

Fonte: PMC (2014b) 

 

É possível observar na distribuição anterior que: 

 existem 6 (seis) estações com menos de 12 mil passageiros/dia: Santa Regina, 

Santa Catarina, Alto da Glória, Juvevê, Holanda e Cidadania; 

 as 8 (oito) estações mais importantes concentram 82% do fluxo diário de 

passageiros: CIC-Sul, Pinheirinho, Capão Raso, Portão, Eufrásio Correia, Rua 

das Flores, Cabral e Santa Cândida; 

 as 5 (cinco) menos expressivas somam apenas 3,3% do fluxo diário de 

passageiros: Santa Regina, Alto da Glória, Juvevê, Holanda e Cidadania. 

 

c) Nova Proposta de Estações 

 

Foi estudada uma nova proposta para otimizar a locação das estações da linha do 

Metrô de Curitiba. As considerações utilizadas estão descritas a seguir. 
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i. Característica principal do Metrô: Densidade ao redor das estações 

 

A diretriz principal é acompanhar a característica primordial que um sistema rápido e 

de alta capacidade, como o metrô, produz no ambiente em que está implantado, ou 

seja, intensificar, ao redor das estações, a densidade da demanda e do 

desenvolvimento.  

 

O sistema deixará de ter um comportamento linear com o BRT e passará a ter 

características de polos radias próximos às estações mais importantes, conforme 

Figura 37. 

 

 

Figura 37 – Densidade ao Redor das Estações 

Fonte: PMC (2014b) 

 

ii. Proposta: Redução do Número das Estações 

 

Os dados anteriores de demanda mostraram que já existe uma grade de polarização 

no trecho do BRT.  

 

O sistema de Metrô intensifica a tendência de polarização, e a implantação das 

estações poderá acompanhar o desenvolvimento da cidade com mais um modelo 

adicional, no qual serão concentrados os empregos e as residências com maior 

acessibilidade. Isso permitirá também aperfeiçoar o número das estações, sem 

prejuízo ao sistema, e obter ganhos operacionais e baixos investimentos iniciais. 
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Para detalhar melhor os conceitos, o corredor do metrô poderá ser dividido em três 

partes: Trecho Sul, Centro e Trecho Norte. 

 

- Trecho Sul 

 

Estação Terminal CIC-Sul 

 

A futura Estação CIC-Sul terá importante papel na viabilidade do projeto do Metrô. A 

PMC planeja instalar na região um terminal de transporte de passageiros de alta 

capacidade, para o desenvolvimento da região, que atualmente já é um vetor de 

crescimento da cidade. 

 

Esse terminal receberá, além da linha 1 do Metrô de Curitiba, toda a extensão do 

sistema de BRT da Linha Verde e a conexão com os ônibus alimentadores da região 

sul da cidade, conforme Figura 38. 

 

Na questão imobiliária, será permitida a alta densidade e a verticalização de 

edificações no polo Nicola Pelanda da Linha Verde. 

 

 

Figura 38 - Projeto da Linha Verde Sul 

Fonte: PMC (2014b) 
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Estação Pinheirinho e Capão Raso 

 

No trecho compreendido entre as Estações Pinheirinho e Capão Raso, a densidade 

populacional é moderada a baixa, existindo pouca concentração de edificações, 

Assim, como está longe do centro da cidade, o potencial de desenvolvimento com o 

Metrô parece baixo. Entre estas Estações encontra-se a futura Estação Santa Regina, 

conforme Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Localização da Estação Santa Regina 

Fonte: PMC (2014b) 

 

Estações Portão e Bento Viana 

 

Entre as Estações Portão e Bento Viana, a densidade populacional é média e está em 

rápida ascensão, e por estar próxima ao centro, terá grande potencial de 

desenvolvimento com a implantação do Metrô. 

 

Já as Estações Santa Catarina e Morretes encontram se em uma zona de transição e 

estão próximas uma da outra (890 m); por essa razão, sugere-se unificar as duas e 

alocar essa nova Estação na metade da distância das duas, deixando-a mais próxima 

ao centro e, com isso, será também possível obter um traçado mais direto, conforme 

Figura 40. 
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Figura 40 - Localização das Estações Morretes e Santa Catarina 

Fonte: PMC (2014b) 

 

- Centro 

 

A passagem pelo centro da cidade será feita de maneira a respeitar as estações 

propostas no projeto básico atual e também considerar a conexão com o sistema de 

ônibus da cidade. A distância entre as estações serão menores (entre 800 e 1.000 m), 

pois a densidade no centro é maior do que no restante da linha. 

 

- Trecho Norte 

 

O trecho norte do Metrô de Curitiba, se comparado ao trecho sul, concentra, 

aproximadamente, uma demanda menor, e encontra-se em uma região de difícil 

topografia, com muitos aclives e declives. 

 

Estações Passeio Público e Cabral 

 

O trecho entre as Estações Passeio Público e Cabral é uma área de média densidade 

populacional e que poderá ser desenvolvida com a implantação do metrô, pelas 

estações estarem muito próximas ao centro da cidade. Ainda assim, a distância média 
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entre elas, nesse trecho, segundo o projeto básico anterior, é de 850 m, menor, 

inclusive, que no centro da cidade, onde se concentra a maior densidade de demanda.  

 

Nesse caso, a proposta é unificar as Estações Juvevê e Alto da Glória, por estarem 

situadas muito próximas, e alocar essa nova Estação na metade da distância das 

duas, deixando-a mais próxima ao centro. Assim, as distâncias médias entre as 

estações, nesse trecho, serão de 1,1 km, conforme Figura 41. 

 

 

Figura 41 - Localização das Estações Passeio Público e Cabral 

Fonte: PMC (2014b) 

 

Estações Cabral e Santa Cândida 

 

O trecho final da linha do Metrô de Curitiba, compreendido entre as Estações Cabral e 

Santa Cândida, encontra-se em uma região de topografia irregular, com muitos aclives 

e declives, e em zona de baixa densidade populacional, sendo as demandas previstas, 

as mais baixas de todo o sistema da linha. 

 

As Estações previstas no projeto anterior, Holanda e Cidadania, estão na parte mais 

alta de áreas elevadas, fazendo com que, devido à profundidade necessária para suas 
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implantações junto ao traçado referencial da linha, seu custo de construção seja muito 

alto. 

 

Sendo assim, foi proposta a exclusão das Estações Holanda e Cidadania e intensificar 

a densidade nas Estações Cabral, Boa Vista e Santa Cândida.  

 

A distância entre as Estações Cabral e Boa vista passaria para 1,9 km, e entre as 

Estações Boa Vista e Santa Cândida, para 2,5 km, conforme Figura 42. 

 

 

Figura 42 - Trecho Norte 

Fonte: PMC (2014b) 

 

iii. Esquema Final da Proposta de Estações 

   

O esquema da Figura 43 mostra o resumo dos aspectos especificados. 

 

Figura 43 - Proposta das Estações 

Fonte: PMC (2014b) 
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A concepção da linha prevê a instalação de futuras estações, caso isso se justifique 

pela demanda criada, através da implantação de um novo fator importante, como por 

exemplo, a construção de universidade, estádio de futebol ou hospital. 

 

Para isso, está prevista uma geometria de via com padrão que possibilite a possível 

inserção de futuras estações. 

 

iv. Vantagens na Redução de Estações 

 

Com a redução do número de estações e a otimização do projeto geométrico, a 

velocidade média manter-se-á acima de 44 km/h, resultando em um tempo de 

percurso entre 29 e 30 minutos. 

 

 A redução de estações trará os seguintes benefícios: 

 redução das Despesas de Capital (CAPEX): obviamente, com a redução do 

número de estações, o investimento inicial de construção da linha diminuirá. 

Sendo assim, haverá menos custos de construção de edificações de estações 

e também de aparelhos de via permanente; 

 otimização da frota: será necessário menos material rodante com a diminuição 

das estações, porque com menos paradas, haverá diminuição no custo de 

manutenção; 

 redução das Despesas Operacionais (OPEX): com menos estações, haverá a 

redução nos custos de manutenção e de energia de tração; 

 operação mais eficaz: resultando em uma atratividade por parte dos usuários 

que buscarão maior rapidez nos deslocamentos. 

 

2.5.5 DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E PROGRAMA DE NECESSIDADES DO PÁTIO DE 

MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS 

 

a) Descritivo do Complexo CIC-SUL 

 

O complexo localizado na região sul de Curitiba, denominado de CIC-SUL, terá sua 

finalidade justificada pelas atividades descritas a seguir, que são de grande 

importância para o sistema metroviário. 
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Esse complexo estará situado na extremidade da linha do Metrô de Curitiba, na região 

do trevo da antiga Rodovia BR-116, mais precisamente no contorno sul, que vai para a 

cidade de Araucária, hoje Linha Verde, numa área desabitada e ainda não explorada. 

 

Sem esse complexo, o sistema não sobreviverá a uma operação de curto, médio e 

longo prazos, por não permitir a assistência técnica, alimentação de energia, 

administração e controle operacional necessários a todo o sistema. 

 

Estão apresentadas, a seguir, as características das edificações operacionais do 

Metrô de Curitiba. 

 

i. Pátio de estacionamento 

 

O pátio de estacionamento de trens estará localizado no complexo CIC-SUL e será 

formado por 12 vias (01 a 12), com capacidade para abrigar em cada uma, 2 (dois) 

trens com 5 (cinco) carros em cada uma delas. A capacidade do pátio será, portanto, 

de 24 trens de 5 (cinco) carros, dimensionada para atender a demanda de trens do 

horizonte final do projeto. 

 

Cada via de estacionamento terá acesso direto às vias principais com o mínimo de 

manobras, e com alternativa de operação dos trens sem condutor. 

 

Todas as vias do pátio de estacionamento contarão com plataformas de acesso ao 

salão de passageiros, além de infraestrutura para alimentação de energia elétrica e 

água, iluminação e rede de águas servidas, para possibilitar as intervenções de 

limpeza de trens e manutenções corretivas de pequeno porte. 

 

Cada via de estacionamento (vias de 01 a 12) contará com chaves seccionadoras de 

rede aérea, possibilitando o desligamento da alimentação em 1,5 kV, individualmente. 

 

As 12 vias do pátio serão eletrificadas e sinalizadas, contando com recursos do 

sistema de detecção de trens da sinalização de vias, que possibilitará a manobra 

automática dos trens do estacionamento até o Terminal da Estação CIC-SUL, sem 

utilizar o operador de trens. 
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As composições estacionadas serão preparadas para a operação automática e 

somente serão liberadas para a console de controle de tráfego do CCO, após o 

cumprimento dessa rotina. 

 

ii. Lavador de trens e vias de apoio 

 

A infraestrutura do complexo para a lavagem e limpeza de trens contará com as vias 

de 13 a 17, sendo que na via 17 será instalada a máquina de lavagem. As vias de 13 a 

16 serão utilizadas para a execução de serviços de limpeza complementares a 

lavagem dos trens e terão capacidade para realizar serviços em 9 (nove) composições 

simultaneamente (uma no lavador e oito na limpeza interna). 

 

O sistema de lavagem reutilizará a água através de dispositivos de drenagem, coleta e 

tratamento. 

 

A via 17 estará agregada à edificação que abrigará seus respectivos equipamentos. 

Essa via comportará uma composição de cinco carros, antes do lavador de trens, e 

outra composição de 5 (cinco) carros, após o mesmo. Essa configuração permitirá que 

todos os carros passem pelo lavador sem prejudicar outras manobras de trens no 

complexo. 

 

A via 17 não será eletrificada e, para tanto, será instalado um pórtico de ancoragem da 

rede aérea de tração na entrada da via. No lugar da rede aérea eletrificada será 

in ta ado u  “ a o vida”   ara atender à  nor a  de  e uran a do tra a  o. A  

manobras dos trens na via de lavagem serão executadas com veículo de tração 

especial a diesel (locotrator). 

 

As vias, de 13 a 16, serão eletrificadas e equipadas com chaves seccionadoras para a 

desenergização das mesmas, em caso de necessidade. Nessas vias serão instalados 

“ a o  vida”  e   ara e o ao  a o e etrifi ado   ara atender à  nor a  da  e uran a 

do trabalho.  

 

As vias de 13 a 17 serão dotadas de sistema de iluminação, para possibilitar os 

serviços de limpeza durante as 24 horas do dia. Essas vias serão dotadas de sistemas 

para a coleta de lixo. 
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iii. Oficina de manutenção do material rodante 

 

A oficina de manutenção do material rodante contará com 8 (oito) vias, sendo uma 

auxiliar, via 20A (destinada à manutenção de truques - escape do elevador de truques, 

sem ligação com o plano de vias do complexo) e as demais, de 20 a 26, destinadas à 

manutenção das composições. 

 

As manutenções do material rodante serão programadas em função da quilometragem 

realizada pela frota. A frequência das manutenções será calculada a partir do estudo 

de demanda e do plano operacional. 

 

É importante destacar que a manutenção do material rodante pode provocar impactos 

ambientais por meio de trocas de óleos e graxas, panos contaminados, peças usadas, 

entre outros. 

 

iv. Subestações de energia elétrica 

 

O complexo CIC-SUL abrigará todas as instalações para atender à própria 

alimentação elétrica, inclusive, a energia de tração das vias elevadas entre o complexo 

e a zona de manobras das vias principais no Terminal da Estação CIC-SUL, incluindo 

a via de teste. 

 

Considerando a disponibilidade de áreas e a facilidade de captação de energia da 

concessionária local, em 69 kV, o complexo abrigará uma das subestações primárias 

que alimentará, em condições normais, a metade do consumo de energia da linha 

norte-sul do metrô e mais o consumo do próprio complexo. Próximo do futuro pátio 

existirá uma subestação de 69 kV (aproximadamente, 2,6 km). 

 

v. Grupo motor gerador a diesel 

 

Está prevista a instalação de um grupo motor gerador de 1.000 kW, para atender às 

cargas essenciais de todo o complexo CIC-SUL (em particular, a do CCO). 

 

b) Programa de Necessidades 

 

Fará parte do plano operacional, um programa global para a manutenção do Metrô 

com gestão e gerenciamento, a partir do complexo CIC-SUL. 
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A descrição das funcionalidades do CCO (plano operacional) incluirá os requisitos da 

console de falhas do material rodante e instalações fixas, que se constituirá na 

principal ferramenta de gestão e de gerenciamento do sistema de manutenção do 

Metrô. 

 

A manutenção de todos os sistemas do Metrô será estruturada no conceito de 

prevenção e predição de falhas. O objetivo é o de atuar nos componentes, 

equipamentos e subsistemas, antes da ocorrência da falha, executando serviços de 

limpeza e ajustes, regulagens, ou efetuando a troca de componentes.  

 

Para tanto, o gerenciamento da manutenção utilizará recursos estatísticos previstos 

nos softwares da console (unidade que permite que um operador se comunique com 

um sistema de computador) de falhas do CCO, para determinar a periodicidade de 

falhas de cada componente, equipamento ou subsistema, com o objetivo de programar 

as intervenções preventivas e preditivas. 

 

c) Metas de Confiabilidade e Disponibilidade 

 

O objetivo desse item é apresentar um programa de desempenho com metas de 

confiabilidade e disponibilidade, que será adotado para as especificações técnicas de 

todo o projeto. Esse programa fará parte da política de qualidade adotada para a 

aquisição do material rodante e das instalações fixas, que será submetido à aprovação 

pelo Metrô de Curitiba. 

 

As definições do programa de desempenho serão utilizadas para nortear a supervisão 

dos programas de ensaios/testes e de garantia, mais adiante abordados, a serem 

tomadas como base para a elaboração dos programas de manutenção preventiva dos 

diversos sistemas.  

 

Serão especificados materiais, componentes, módulos e equipamentos, tomando 

como referência mínima, o desempenho adotado para as linhas mais modernas de 

metrôs, em construção ou recentemente construídas. 

 

A meta é atingir o desempenho especificado, visto ser o fator preponderante para que 

o Metrô de Curitiba possa oferecer aos seus usuários um serviço de qualidade. 
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2.5.6 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO MATERIAL RODANTE 

 

O projeto considerará, para a linha 1, uma capacidade, no horizonte final do projeto, 

de 24.000 passageiros por hora e por sentido, headway de 120 segundos, utilizando 

como parâmetros de cálculos 6 (seis) passageiros por metro quadrado na área do 

salão reservada para passageiros em pé e quantidade de assentos não inferior a 15% 

da capacidade do trem, composição inicial formada por 3 (três) carros (todos 

motorizados e 2 com cabina de comando) será de 250 passageiros por carro (ou 750 

passageiros por trem de 3 carros), com largura máxima de 3 m e comprimento inicial 

de 68 m (incluídas as extensões das conexões entre carros).  

 

Além dessas diretrizes, serão consideradas as interfaces com os sistemas fixos 

necessários para a operação dos trens, as condições ambientais ao longo de todo o 

traçado, a capacidade de transporte, o desempenho operacional e os níveis de 

conforto e segurança para os passageiros. 

 

2.5.7 SIMULAÇÃO DE MARCHA 

 

O tempo de percurso entre a partida da primeira estação, até a última estação, será de 

22 minutos e 20 segundos, sem os tempos de parada; e de 29 minutos e 25 segundos, 

com as paradas incluídas. A velocidade comercial será de 44,4 km/h. 

 

2.5.8 SIMULAÇÃO DE DEMANDA DE ENERGIA E DIMENSIONAMENTO DAS 

SUBESTAÇÕES 

 

O consumo médio de energia, por trem, será de 120 Wh/ton.km (um trem no início de 

operação = 180 ton).  

 

2.5.9 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA FROTA DO TREM 

 

Para determinar o dimensionamento da frota do Metrô, partiu-se das premissas 

básicas, como a característica do serviço a ser atendido e a demanda estimada para o 

projeto. 

 

 

 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

119 

a) Características da oferta dos serviços 

 

O serviço será prestado todos os dias da semana, das 5 horas às 24 horas, e terá a 

seguinte divisão de operação comercial: 

 pico da manhã 6-9h; 

 vale da manhã 9-12h; 

 vale do meio-dia 12-14h; 

 vale da tarde 14-17h; 

 pico da tarde 17-20h; 

 vale da noite 20-24h. 

 

O horário de maior movimento - HMM  o “ i o do  i o”   er  no  er odo da  7  à  8   

sentido Sul-Norte, com base nos carregamentos definidos nos estudos de demanda, 

conforme Quadro 8. 

 

HORIZONTE 

CARREGAMENTO CRÍTICO NA HORA DE PICO 

(PASSAGEIROS) 
HEADWAY 

MÁXIMO 

(MINUTOS) 
CENÁRIO TERMINAL 

CABRAL 

CENÁRIO TERMINAL SANTA 

CÂNDIDA 

2018 10.890 4,13 

2019 13.242 3,40 

2020 13.978 13.980 3,22 

2025 15.616 15.619 2,88 

2030 17.222 17.221 2,61 

2040 19.205 19.202 2,34 

2050 21.231 21.227 2,12 

Quadro 8 – Carregamento Crítico na Hora de Pico 

Fonte: PMC (2014b) 

 

O intervalo entre trens, headway, será determinado para poder oferecer um nível de 

serviço adequado, sobretudo por dois aspectos: 

 uma taxa de ocupação aceitável; 

 um nível de serviço atrativo em termos de frequência, porém, respeitando o 

custo operacional. 

 

O intervalo entre trens, nos picos da operação, com base no carregamento do horário 

de maior movimento, respeitará a lotação máxima do trem, com 6 (seis) passageiros 

por metro quadrado. Esse intervalo será atualizado para cada horizonte de operação. 
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Com trens compostos de 3 carros e uma capacidade de 750 passageiros, os 

headways máximos e o carregamento na hora de pico, para os diferentes horizontes, 

estão apresentados no Quadro 9. Os trechos de maior carregamento serão os do 

Hospital do Trabalhador e do Terminal Portão, no sentido sul-norte. 

 

O Quadro 9 apresenta, para ambos os cenários (terminais), os headways comerciais 

aplicados a cada ano, a capacidade e a taxa de ocupação correspondente. 

 

ANO 
CARREGAMENTO 

CRÍTICO (PASSAGEIROS) 

HEADWAY COMERCIAL 

(MINUTOS) 

CAPACIDADE 

(PASSAGEIROS) 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO (%) 

2018 10.890 3,50 12.857 85 

2019 13.242 3,00 15.000 88 

2020 13.978 3,00 15.000 93 

2021 14.306 3,00 15.000 95 

2022 14.634 2,75 16.364 89 

2023 14.963 2,75 16.364 91 

2024 15.291 2,75 16.364 93 

2025 15.619 2,75 16.364 95 

2026 15.940 2,50 18.000 89 

2027 16.260 2,50 18.000 90 

2028 16.581 2,50 18.000 92 

2029 16.901 2,50 18.000 94 

2030 17.222 2,25 20.000 86 

2031 17.420 2,25 20.000 87 

2032 17.619 2,25 20.000 88 

2033 17.817 2,25 20.000 89 

2034 18.015 2,25 20.000 90 

2035 18.214 2,25 20.000 91 

2036 18.412 2,25 20.000 92 

2037 18.610 2,25 20.000 93 

2038 18.808 2,25 20.000 94 

2039 19.007 2,25 20.000 95 

2040 19.205 2,00 22.500 85 

2041 19.408 2,00 22.500 86 

2042 19.610 2,00 22.500 87 

2043 19.813 2,00 22.500 88 

2044 20.015 2,00 22.500 89 

2045 20.218 2,00 22.500 90 

2046 20.421 2,00 22.500 91 

2047 20.623 2,00 22.500 92 

2048 20.826 2,00 22.500 93 

2049 21.028 2,00 22.500 93 
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ANO 
CARREGAMENTO 

CRÍTICO (PASSAGEIROS) 

HEADWAY COMERCIAL 

(MINUTOS) 

CAPACIDADE 

(PASSAGEIROS) 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO (%) 

2050 21.231 2,00 22.500 94 

Quadro 9 - Headways Comerciais, Capacidade e Taxa de Ocupação 

Fonte: PMC (2014b) 

 

Entre as 20 e às 24h, o headway aumentará de 8 a 10 minutos, pois a demanda será 

muito baixa. Aos sábados e domingos, a demanda será menor comparada aos dias de 

semana. Sendo assim, o headway se adaptará para reduzir o custo operacional. 

  

b) Dimensionamento da frota 

 

O dimensionamento da frota dependerá se a operação for até o Terminal Cabral ou 

até o Terminal Santa Cândida. A operação até o Terminal Santa Cândida, por ter uma 

maior extensão, necessitará de um número maior de trens, para manter o mesmo 

headway. O dimensionamento da frota permitirá a correta operação na hora de pico e 

considerará uma reserva operacional para manutenção. 

 

2.5.10 CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DOS PRINCIPAIS PROJETOS E ESTUDOS DE 

ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA LINHA 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 01 – Projeto de Engenharia e Material Rodante, disponível no 

site da PMC (2014b). 

 

Conforme já descrito, o corredor projetado da primeira Linha de Metrô de Curitiba está 

estabelecido sob a canaleta utilizada atualmente pelo sistema BRT, fazendo parte do 

sistema RIT. 

 

Pelo adensamento existente, a solução idealizada para a construção do túnel da Linha 

do Metrô será através do método Shield. Esse método construtivo de túnel reduzirá ao 

máximo os impactos ambientais e socioeconômicos. Sua construção se dará a uma 

profundidade média de 25 m e oferecerá risco de recalque muito pequeno o que se 

traduzirá numa tranquilidade para a sociedade como um todo, tendo em vista que as 

probabilidades de ocorrências decorrentes da construção serão mínimas. 
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Portanto, são apresentadas neste item as características técnicas dos projetos que 

caracterizarão essa readequação da implantação do Metrô, por um novo método 

construtivo para o túnel, o método Shield. 

 

Conclusivamente, as estações, os poços de ventilação e todo o sistema de energia de 

baixa e de alta tensão, assim como os sistemas de comunicação e de controle, foram 

revistos e reprojetados, de forma a atender as novas condicionantes, considerando-se 

os aspectos ambientais, de segurança operacional, de custos e socioeconômicos. 

 

A reurbanização da superfície dá um enfoque especial privilegiando o bem-estar da 

sociedade, garantido maior integração social, liberando as áreas para o lazer, para a 

mobilidade urbana através de ciclovias e a possibilidade de contemplar eventos 

comemorativos e os característicos da comunidade local. 

 

2.5.11 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 02 – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projeto de 

Terraplenagem, disponível no site da PMC (2014b). 

 

O projeto de terraplenagem foi elaborado com base nos elementos técnicos descritos 

a seguir: projeto geométrico do Metrô de Curitiba - Linha Azul; perfil geológico-

geotécnico; sondagens a trado e a percussão; planta do pátio; seção tipo do túnel; 

croquis das estações e terminais; e normas da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU). Este foi desenvolvido contemplando, entre outros, o pátio de 

estacionamento dos trens (Pinheirinho) com uma área de 205.081,72 m², segmento 

elevado com 2,22 km e o segmento em túnel com 19,76 km, estações e terminais. 

 

Foram também identificados os serviços e quantificados os volumes a escavar e a 

movimentar. Os materiais foram classificados em demolição de pavimentos, 

escavações de 1ª, 2ª e 3ª categorias, rachão, brita graduada e materiais para reaterro. 

Os quadros com os cálculos dos volumes, distribuição e orientação da movimentação 

dos materiais estão apresentados adiante. 

 

Foram pesquisados diversos locais com possibilidade de disponibilidade de materiais, 

sendo indicadas 3 (três) pedreiras para fornecimento de rachão e brita graduada e 

uma saibreira para fornecimento de saibro para execução do reaterro. Com base nos 
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volumes de material excedente calculados, foram pesquisados diversos locais para 

serem utilizados como bota-foras ou DMEs (Depósitos de Materiais Excedentes), das 

quais foram indicadas 5 áreas passíveis de utilização como bota-foras. 

 

a) Pátio de Estacionamento dos Trens 

 

O projeto de terraplenagem do pátio fundamentou-se no layout básico da área, nos 

estudos geotécnicos do local e na altimetria. Como não existe levantamento 

planialtimétrico cadastral desta área utilizou-se o arquivo digital com a altimetria do 

município de Curitiba, com as curvas de nível a cada 5 m e ortofotocartas do eixo da 

linha do Metrô. Os serviços nesta área consistem na remoção da camada vegetal, 

cortes de árvores, cortes e aterros necessários para atingir as cotas definidas para a 

implantação dos platôs (915 m) conforme o layout fornecido.  

 

Os corpos de aterro serão compactados na energia 95% do Proctor Normal, e a 

camada final, correspondente ao último metro do aterro, será executada 0,50 m de 

rachão e 0,50 m de brita graduada. Nos cortes foi previsto um rebaixo de 1,00 m, a ser 

preenchido com 0,50 m de rachão e 0,50 m de brita graduada, em camadas de 0,25 

m. Os taludes terão a inclinação de 2:3 (dois metros na vertical para cada três na 

horizontal) e a cada segmento de talude de 5,0 m de altura será construída uma 

banqueta com 3,0 m de largura. 

 

Os volumes de material de limpeza e das escavações que não forem utilizados na 

confecção dos corpos de aterro serão destinados para as áreas de bota-fora (BF-01 e 

BF-02) localizadas a 8,70 km do local. Em relação ao solo a ser escavado, este foi 

considerado como composto apenas por material de 1ª categoria. 

 

i. Desmatamento e limpeza 

 

O cálculo do volume de desmatamento e limpeza considerou a área de implantação do 

platô, com uma espessura média de 0,30 m. Estimou-se a quantidade de remoção de 

árvores com diâmetro superior que 0,30 m a cada 200 m² da área de desmatamento.  

Portanto os serviços de limpeza do pátio compreenderão: 

 221.300,00 m² de área de desmatamento e limpeza; 

 1.100,00 árvores com diâmetro superior que 0,30 m; 

 66.390,00 m³ de carga de material de limpeza. 
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ii. Cálculo dos volumes de terraplenagem 

 

Os volumes foram calculados a partir das seções transversais. Após definição das 

cotas de implantação do platô, as seções foram gabaritadas, de acordo com o layout 

básico fornecido, possibilitando a planimetria das áreas correspondentes de corte e 

aterro. O Quadro 10 demonstra o cálculo de volumes de terraplenagem do pátio de 

estacionamento dos trens. 

 

SEÇÃO 
ÁREA (m²) VOLUME (m³) 

CORTE ATERRO CORTE ATERRO 

0 1.261,890 0,000   

20 1.378,630 0,000 26.405,200 0,000 

40 1.394,800 0,000 27.734,300 0,000 

60 1.364,900 0,000 27.597,000 0,000 

80 1.335,550 0,000 27.004,500 0,000 

100 1.375,260 0,000 27.108,100 0,000 

120 1.445,540 0,000 28.208,000 0,000 

140 1.539,230 0,000 29.847,700 0,000 

160 1.648,490 0,000 31.877,200 0,000 

180 1.664,990 8,190 33.134,800 81,900 

200 1.421,350 98,700 30.863,400 1.068,900 

220 1.278,940 134,770 27.002,900 2.334,700 

240 1.072,820 170,280 23.517,600 3.050,500 

260 991,090 216,240 20.639,100 3.865,200 

280 926,860 265,680 19.179,500 4.819,200 

300 868,470 313,320 17.953,300 5.790,000 

320 819,010 365,210 16.874,800 6.785,300 

340 744,720 435,320 15.637,300 8.005,300 

360 706,490 650,240 14.512,100 10.855,600 

380 677,670 918,050 13.841,600 15.682,900 

400 640,780 1.051,240 13.184,500 19.692,900 

420 608,710 1.086,730 12.494,900 21.379,700 

440 545,210 1.122,720 11.539,200 22.094,500 

460 447,850 986,200 9.930,600 21.089,200 

480 171,500 1.048,760 6.193,500 20.349,600 

500 0,000 1.126,980 1.715,000 21.757,400 

520 0,000 1.370,350 0,000 24.973,300 

540 0,000 1.640,500 0,000 30.108,500 

560 0,000 1.894,320 0,000 35.348,200 
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SEÇÃO 
ÁREA (m²) VOLUME (m³) 

CORTE ATERRO CORTE ATERRO 

580 0,000 2.193,570 0,000 40.878,900 

600 0,000 2.365,170 0,000 45.587,400 

Taludes 65844,700 20174,700 

Total 579.840,800 385.773,800 

Quadro 10 - Volumes de Terraplenagem do Pátio 

Fonte: PMC (2014b) 

 

Para efeito de execução do aterro, foi considerado um empolamento de 20% em 

relação ao material do corte.  

 

O material necessário para a execução do aterro será de 385.773,80 m³ x 1,20 = 

462.928,56 m³ sendo o restante do volume do corte destinado para as áreas de bota-

fora. 

 

b) Segmento Elevado 

 

Nos segmentos onde está previsto a implantação da linha do Metrô no sistema 

elevado não foi considerado nenhum serviço de terraplenagem. 

 

i. Solução 

 

O Quadro 11 demonstra as extensões dos segmentos elevados. 

 

ID DESCRIÇÃO Km EXTENSÃO (m) 

2 Segmento 01 0+200 1+482 1.282,00 

4 Segmento 02 1+618 2+420 802,00 

 Total 2.084,00 

Quadro 11 – Extensões dos Segmentos Elevados 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 
ii. Estações 

 

Nos segmentos onde está prevista a implantação do Metrô no sistema elevado está 

prevista a implantação do Terminal CIC-Sul, não sendo previsto nenhum serviço de 

terraplenagem para a área. 
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c) Segmento em Túnel 

 

Para o cálculo dos volumes nos segmentos onde será adotada a solução em túnel, foi 

considerada uma seção tipo do túnel via dupla desenvolvida para o projeto de 

readequação atual. Considerou-se que os emboques, para a remoção dos materiais 

de escavação, serão executados nos locais onde serão implantadas as estações e 

terminais. Foi considerado que o solo a ser escavado é composto por materiais de 1ª, 

2ª e 3ª categorias. 

 

i. Segmentos 

 

O Quadro 12 demonstra as extensões dos segmentos em túnel. 

 

ID DESCRIÇÃO km EXTENSÃO  (m) 

5 Segmento 03 2+420,000 3+489,000 1.069,00 

7 Segmento 04 3+625,000 5+819,000 2.194,00 

9 Segmento 05 5+955,000 6+703,000 748,00 

11 Segmento 06 6+839,000 7+600,000 761,00 

13 Segmento 07 7+736,000 8+698,000 962,00 

15 Segmento 08 8+834,000 10+059,000 1.225,00 

18 Segmento 09 10+195,000 11+456,000 1.261,00 

20 Segmento 10 11+592,000 12+252,000 660,00 

22 Segmento 11 12+388,000 13+036,000 648,00 

24 Segmento 12 13+172,000 13+985,000 813,00 

26 Segmento 13 14+121,000 15+022,000 901,00 

28 Segmento 14 15+158,000 15+976,000 818,00 

30 Segmento 15 16+112,000 17+432,000 1.320,00 

32 Segmento 16 17+568,000 19+312,000 1.744,00 

34 Segmento 17 19+448,000 21+620,000 2.172,00 

36 Segmento 18 21+756,000 22+180,000 424,00 

 Total 17.720,00 

Quadro 12 - Extensões dos Segmentos em Túnel 

Fonte: PMC (2014b) 

 

Estima-se que a remoção de terra e resíduos serão da ordem de 200 m3 para cada 2 

metros de escavação de túnel, totalizando cerca de 1.772.000 m³. 
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ii. Estações 

 

Nos segmentos em túnel está prevista a execução das seguintes estações e terminais, 

apresentadas no Quadro 13. 

 

ID DESCRIÇÃO km EXTENSÃO (m) 

6 Terminal Pinheirinho 3+489,000 3+625,000 136,00 

8 Terminal Capão Raso 5+819,000 5+955,000 136,00 

10 Estação Hospital Trabalhador 6+703,000 6+839,000 136,00 

12 Terminal do Portão 7+600,000 7+736,000 136,00 

14 Estação Morretes 8+698,000 8+834,000 136,00 

17 Estação Água Verde 10+059,000 10+195,000 136,00 

19 Estação Bento Viana 11+456,000 11+592,000 136,00 

21 Estação Oswaldo Cruz 12+252,000 12+388,000 136,00 

23 Estação Eufrásio Correia 13+036,000 13+172,000 136,00 

25 Estação Rua das Flores 13+985,000 14+121,000 136,00 

27 Estação Passeio Público 15+022,000 15+158,000 136,00 

29 Estação Juvevê 15+976,000 16+112,000 136,00 

31 Terminal Cabral 17+432,000 17+568,000 136,00 

33 Terminal Boa Vista 19+312,000 19+448,000 136,00 

35 Terminal Santa Cândida 21+620,000 21+756,000 136,00 

Total 2.040,00 

Quadro 13 – Terminais e Estações previstas nos Segmentos em Túnel 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 

iii. Seção Tipo 

 

A Figura 44 ilustra a seção tipo utilizada no cálculo dos volumes de terraplanagem 

para o segmento em túnel. 
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Figura 44 - Seção Tipo do Túnel Shield 

Fonte: PMC (2014b) 

 

d) Estações e Terminais 

 

Para o cálculo dos volumes das estações e terminais foram consideradas as 

características geométricas apresentadas no Quadro 14. 

 

Considerou-se uma camada com espessura de 1,00 m para demolição do pavimento 

existente. Tanto nas estações do tipo NATM quanto nas estações do tipo Cut and 

Cover, o volume de material granular (saibro) calculado para utilização em reaterro, 

considerou: 

 10% do volume escavado para as estações com profundidade até 21 m; 

 30% do volume escavado para as estações com profundidades superiores a 21 

m. 

 

Foi considerado que o solo a ser escavado, nas estações em NATM e Cut and Cover 

é composto por materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias. Nas estações que contém 

estacionamento foi considerado um acréscimo de 20% no volume total de escavação. 
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ID DESCRIÇÃO ESTACIONAMENTO 
EXTENSÃO  

(m) 

LARGURA 

(m) 

ALTURA  

(m) 

6 Terminal Pinheirinho Sim 136,00 20,00 27,30 

8 Terminal Capão Raso Não 136,00 23,00 15,65 

10 Estação Hospital 

Trabalhador 

Sim 136,00 20,00 25,03 

12 Terminal do Portão Não 136,00 27,00 15,65 

14 Estação Morretes Sim 136,00 20,00 24,90 

17 Estação Água Verde Sim 136,00 20,00 24,13 

19 Estação Bento Viana Sim 136,00 23,00 24,43 

21 Estação Oswaldo Cruz Sim 136,00 20,00 27,32 

23 Estação Eufrásio Correia Sim 136,00 27,00 26,87 

25 Estação Rua das Flores Não 136,00 30,00 15,65 

27 Estação Passeio Público Não 136,00 20,00 15,65 

29 Estação Juvevê Sim 136,00 20,00 25,96 

31 Terminal Cabral Sim 136,00 27,00 24,44 

33 Terminal Boa Vista Sim 136,00 20,00 30,82 

35 Terminal Santa Cândida Sim 136,00 20,00 27,91 

Quadro 14 - Características Geométricas das Estações e Terminais 

Fonte: PMC (2014b) 

 

i. Bota-Foras 

 

Com base nos volumes calculados foram aproveitados os levantamentos do projeto 

básico anterior para destino dos materiais excedentes. Foram realizadas visitas em 

todas as áreas e optou-se pela indicação de 5 (cinco) áreas passíveis de serem 

utilizadas como bota-foras. Na fase de projeto executivo, será realizado o 

levantamento topográfico dos locais, elaboração de projetos e obtenção do 

licenciamento ambiental junto aos órgãos municipais e estaduais, conforme o caso.  

 

O material excedente será espalhado, regularizado, compactado e protegidos com 

implantação de sistema de drenagem superficial e plantio de espécies vegetais pelo 

sistema de hidrossemeadura ou gramas em placas. Os materiais provenientes de 

demolição de dispositivos de concreto e de pavimentos (materiais betuminosos) serão 

encaminhados para os mesmos depósitos dos materiais excedentes das escavações, 

podendo inclusive ser utilizados na implantação e manutenção dos caminhos de 

serviços. Nas Figuras 45 a 50 são apresentadas as localizações e relatório fotográfico 

das áreas de bota-fora indicadas. 
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Figura 45 - Bota-Fora 01, rodovia BR-116 km 

123 - sentido sul – Curitiba 

Fonte: PMC (2014b) 

Figura 46 – Bota-Fora 02, Rodovia BR-116 km 

123 - sentido norte – Curitiba 

Fonte: PMC (2014b) 
 
 

  

Figura 47 – Bota-Fora 03, Contorno Leste - 

lado direito (entre o rio Iguaçu e canal 

Extravasor) - São José dos Pinhais 

Fonte: PMC (2014b) 

Figura 48 – Bota-Fora 04 - Acesso Jardim 

Zoológico, na rua Marechal Floriano Peixoto - 

Curitiba 

Fonte: PMC (2014b) 

  

Figura 49 - Bota-Fora 04 - Estacionamento 

Jardim Zoológico, rua Marechal Floriano 

Peixoto – Curitiba  

Fonte: PMC (2014b) 

Figura 50 – Bota-Fora 05, rodovia BR-376 km 

618+200 - sentido sul - São José dos Pinhais 

Fonte: PMC (2014b) 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

131 

 

e) Fontes de Materiais 

 

Em função da intensa urbanização da região e também dos grandes volumes de 

materiais necessários foram avaliadas todas as pedreiras e saibreiras de Curitiba e 

RMC, que estão apresentados no Quadro 15. 

 

NOME ENDEREÇO 

Pedreira INECOL rodovia  BR-277 rodovia do Café, km 108,5 - Campo Largo 

Pedreira CENTRAL rodovia  BR-277, km 101,5 – Campo Largo 

Pedreira BASALTO estrada da Cantareira, 1727, bairro Rio Pinhal/Quatro Barras 

Braz brita/brascol (CIPATE) rua da Pedreira, s/n
o
 - Campo Magro 

Construtora Grecca rua Maranhão, n
o
 733 - Campo Magro 

Construtora Pussoli rua Francisco Gulin, n
o
 2000, jardim Pinheiros - Santa Felicidade 

Carpizza/CBEMI rodovia  BR-116, km 32 - Próximo ao Posto Alpino - Campina 

Grande do Sul 

Pedreira Roça Grande - CESBE rua Leopoldo Apel, n
o
 10 - Colombo/PR 

Coperliti estrada rio Abaixo 1001 - km 3 - Saiva 

Empo/Stone estrada da Colônia Malhada, km 7,5 - s/n - São José dos Pinhais  

J. Malucelli estrada Ilha do Sapo - Quatro Barras 

Pedreira Santa Emília rua Rafael Francisco Grecca, n
o
 1330 - Colombo 

Taba/Gava estrada Principal, s/n
o
, Tranqueira - Piraquara 

Pedreira Tibagi rodovia BR 376 - km 636, São José dos Pinhais 

Viaplan/Triunfo estrada Gilberto Palú, km 2,5 - Mandirituba 

Quadro 15 - Fontes de Materiais 

Fonte: PMC (2014b) 
 
 

i. Pedreiras 

 

Com base nas visitas realizadas, pela facilidade de acesso, pela possibilidade de 

atendimento aos volumes necessários e pela distância de transporte, optou-se pela 

indicação de 3 (três) pedreiras, são elas: 

 P-01 – Pedreira Tibagi: pedreira comercial localizada na rodovia BR-376 km 636 

sentido norte - São José dos Pinhais; 

 P-02 – Pedreira Central: pedreira comercial localizada na rodovia BR-277 km 

101,5 sentido norte – Curitiba; 

 P-03 – Pedreira Basalto: pedreira comercial localizada próximo ao Contorno 

Leste – Quatro Barras. 
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ii. Saibreiras 

 

Levando-se em consideração o clima úmido de Curitiba e para dar maior agilidade aos 

serviços será utilizado o saibro como material de reaterro nos segmentos em Cut and 

Cover, estações e terminais. 

 

Com base nas visitas realizadas optou-se pela indicação de 2 (duas) saibreiras são 

elas: 

 S-01 – Saibreira São José: São José dos Pinhais; 

 S-02 – Saibreira Boa Esperança: São José dos Pinhais. 

 

Como o fornecimento de materiais será feito por pedreiras e saibreiras comerciais, na 

fase de projeto executivo, será providenciado junto a essas empresas os resultados 

dos ensaios com caracterização física e de resistência dos materiais. 

 

2.5.12 PROJETO DE OBRAS SUBTERRÂNEAS 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 04 – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projeto de 

Obras Subterrâneas, disponível no site da PMC (2014b). 

 

As descrições, apresentadas neste item, têm por objetivo apresentar recomendações 

técnicas para a especificação de máquina tuneleira de 11 m de diâmetro, a ser 

empregada na construção do túnel de via da Linha Azul do Metrô de Curitiba. 

 

a) Condicionantes 

 

Estão apresentados, a seguir, aspectos condicionantes que embasam os estudos para 

definição do diâmetro do túnel do Metrô. 

 

i. Premissas 

 

As análises foram realizadas considerando as premissas elencadas a seguir: 

 Diâmetro da tuneladora: 11 m; 

 M ni a  o ertura de  o o/ro  a  o   or o  d’  ua: 15 m; 

 Mínima cobertura de solo: 10 m (equivalente a um diâmetro); 

 Máxima rampa: 4%; 
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 Mínima rampa: 0,5%. 

 

ii. Topografia 

 

O relevo ao longo do traçado é bastante acidentando, com oscilações entre cotas 

máximas e mínimas variando constantemente. Isso faz com que o traçado longitudinal 

oscile em diversos pontos em rampas máximas em torno de 4%. As máximas cotas 

superficiais verificadas ocorrem em torno da cota 940 m, ao passo que as cotas 

mínimas verificadas ocorrem em torno da cota 890 m. 

 

Consequentemente, foram verificadas coberturas mínimas em torno de 10,7 m e 

coberturas máximas em torno de 23,7 m. 

 

iii. Carga Hidráulica 

 

Em geral, o lençol freático local ocorre próximo à superfície, entre 1 e 2 m de 

profundidade, mas podendo ocorrer em profundidades de até 7 m em trechos 

localizados. Devido à falta de informações complementares, foi considerado um único 

n ve  d’  ua atuando até a   rofundidades de escavações. 

 

Consequentemente, foram verificadas variações de pressões hidrostáticas entre 11 e 

27 m em relação ao eixo do túnel. 

 

iv. Gabarito Dinâmico 

 

O estudo do gabarito dinâmico foi realizado considerando trens tipo da fabricante CAF 

com alimentação elétrica por catenária rígida, os mesmos adotados nas Linhas 4 e 5 

do Metrô de São Paulo. Nesse estudo, foi considerada uma condição em curva de raio 

de 300 m, com superelevação de 144 mm. A folga construtiva adotada foi de 15 cm no 

raio. 

 

A Figura 44 apresenta o gabarito utilizado nos estudos para determinação do diâmetro 

interno da tuneladora. Dos resultados, o diâmetro interno do túnel considerado nesse 

parecer será de 9,81 m. Considerando um anel de revestimento de 45 cm de 

espessura e um espaço anelar de 15 cm, o diâmetro de escavação da tuneladora 

considerado será de 11 m. 
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b) Método Construtivo 

 

Está apresentada, a seguir, a caracterização da máquina de abertura do túnel do 

Metrô. 

 

i. Partes de uma máquina tuneladora 

 

As máquinas tuneladoras modernas são equipamentos que têm tido rápido 

desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, a ponto de tornar a opção em túnel 

uma solução mais segura e econômica para a criação de espaços subterrâneos. 

 

São equipamentos que contam com toda uma infraestrutura própria, composta não 

somente pela tuneladora em si, como também por trailers de apoio, esteiras para 

retirada de material escavado, locomotivas para transporte de material e segmentos, 

além de toda uma infraestrutura própria de canteiro, como silos para estocagem de 

material, contêineres, subestações, eventualmente poços artesianos, estações de 

efluentes e outros. 

 

Importante destacar que toda essa infraestrutura é vital para o funcionamento da 

máquina e que qualquer falha em um ou em parte dela poderá resultar na interrupção 

da operação do tuneladora.  

 

Recomendações usuais falam em áreas mínimas da ordem de 5.000 m² para a 

montagem e instalação da infraestrutura de apoio, fora a área necessária para a 

montagem do equipamento em si, que pode chegar a 120 m de extensão, como 

apresentado na Figura 51. 

 

c) Revestimento 

 

Os anéis de revestimento serão de concreto armado pré-moldados, de geometria 

tronco-cônica, para permitir o melhor ajuste da montagem dos segmentos com o 

alinhamento do túnel além de corrigir eventuais desvios. Esse tipo de anel é conhecido 

como anel universal e tem sido largamente adotado nas obras mais recentes em 

túneis escavados por máquinas tuneladoras. A conicidade dos anéis é determinada 

em função do diâmetro do túnel, do mínimo raio de curva e em função da largura 

média do segmento. 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede 
Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

135 

 

Figura 51 - Componentes de uma máquina tuneladora 

Fonte: PMC (2014b) 
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2.5.13 PROJETO DA VIA PERMANENTE 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 05 – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projeto da Via 

Permanente, disponível no site da PMC (2014b). 

 

A linha pode ser dividida em três trechos distintos, conforme descrito a seguir. 

 

a) Trecho 1 

 

O primeiro trecho constituído das vias principais e dos terminais de manobras, onde 

será executada a operação comercial, perfazendo uma extensão de 21,04 km em via 

dupla, sendo 1,38 km de segmento elevado e 19,66 km de segmento em túnel 

(Quadro 16). 

 

DESCRIÇÃO 
EXTENSÃO 

EM VIA DUPLA (km) 

km 

INICIAL 

km 

FINAL 

QUANTIDADE DE 

AMVs 

Elevado 1,38  1+40  2+520 - 

Túnel  19,66  2+520 22+180 12 

Total 21,04  1+140 22+180 12 

Quadro 16 – Projeto da Via Permanente – Trecho 1 

Fonte: PMC (2014b) 

 

b) Trecho 2 

 

O segundo trecho constituído das vias que interligam o Complexo CIC-SUL ao início 

das vias principais (limite da zona de manobras da Estação CIC-SUL), perfazendo 

uma extensão de 0,84 km de segmento elevado, em via dupla, sendo que parte de 

uma delas (via 1) poderá ser utilizada como via de teste numa extensão de 0,50 km 

(Quadro 17). 

 

DESCRIÇÃO 

EXTENSÃO 

EM VIA DUPLA 

(km) 

ESTACA 

INICIAL 

ESTACA 

FINAL 

QUANTIDADE DE 

AMVs 

Elevado 0,84 km 0+300  1+140 4 

Quadro 17 - Projeto da Via Permanente – Trecho 2 

Fonte: PMC (2014b) 
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c) Trecho 3 

 

O terceiro trecho constituído do Complexo CIC-SUL, de segmento em superfície, é 

composto pelo pátio de estacionamento e de lavador de trens, oficinas de manutenção 

das instalações fixas e do material rodante, CCO, subestação de energia primária, 

sede administrativa e setores de serviços gerais (Quadro 18). 

 

DESCRIÇÃO 
EXTENSÃO 

EM VIA DUPLA (km) 

ESTACA  

INICIAL 

ESTACA 

FINAL 

QUANTIDADE DE 

AMVs 

Superfície 7,26  0+0 0+300 33 

Quadro 18 - Projeto da Via Permanente – Trecho 3 

Fonte: PMC (2014b) 

 

d) Contexto da Superestrutura 

 

i. Dados gerais 

 

As vias principais, em túnel ou elevado, terão 0,85 m entre a laje e o boleto do trilho, 

com fixação direta na laje inclusive na região de AMVs, com 40 mm entre o patim do 

trilho e a laje. 

 

As vias no pátio terão a céu aberto, 1,00 m entre a cota da terraplenagem e o boleto 

do trilho, com fixação em dormentes de concreto monobloco, as demais vias terão as 

seguintes características: 

 Oficinas vias com valas; 

 Lavador de trens: vias com drenagem superficial; 

 Demais locais: vias com pavimento no nível do boleto dos trilhos. 

 

ii. Banco de dutos 

 

Tanto no pátio como nas vias principais serão locados bancos de dutos nos sentidos 

longitudinal e transversal, para atender às interfaces com os sistemas elétricos, além 

da drenagem (nos túneis, a drenagem captará as águas da lavagem do túnel e as 

águas de infiltração). 
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iii. Dispositivos amortecedores de ruídos e vibrações 

 

Os dados geológicos, obtidos através de sondagens, serão utilizados para mensurar a 

transmissão de ruídos e vibrações geradas na via permanente. 

 

A localização de tipos especiais de ocupação do solo, no entorno da linha metroviária, 

será considerada na definição dos dispositivos amortecedores de ruídos e vibrações. 

 

iv. Interfaces com os sistemas elétricos 

 

Os sistemas elétricos (sinalização e rede aérea de tração) terão interfaces diretas com 

a superestrutura da via permanente. 

 

v. Interfaces com o material rodante 

 

O material rodante será especificado com perfil de rodas UIC-510-2 e o trem-tipo terá, 

no máximo, 6 carros por trem e comprimentos entre 20 e 21 m com taxa de ocupação 

de 6 passageiros/m². 

 

Nas vias principais e nas vias de acesso (inclusive via de teste), a velocidade máxima 

será de 80 km/h, a aceleração máxima, 1,3 m/s2, a frenagem de emergência, 1,5 m/s2, 

e a frenagem máxima de serviço, 1,2 m/s2 (no pátio, a velocidade máxima será de 25 

km/h). 

 

vi. Condições climáticas 

 

A temperatura variará de 0 a 40ºC, com umidade relativa do ar entre 0 e 100%. 

 

A temperatura do trilho a céu aberto variará entre 0 e 65ºC (temperatura neutra de 

25ºC) e no túnel variará de 15 a 25ºC. Qualquer intervenção nos trilhos com processo 

de soldagem será realizada na temperatura neutra. 

 

vii. Traçado Geométrico 

 

O traçado geométrico tomará como base o traçado preliminar desenvolvido pelo Metrô 

de Curitiba, atendendo ao plano operacional e aos limites geométricos estabelecidos 

que fazem parte das informações técnicas do Termo de Referência do projeto. 
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Serão adotados os seguintes critérios de projeto: 

 bitola: 1,435 m; 

 velocidade máxima: 80 km/h; 

 velocidade comercial: mínimo de 35 km/h; 

 velocidade em pátios: < 25 km/h; 

 raio horizontal > 300 m nas vias principais; 

 raio horizontal > 100 m nas vias do pátio; 

 curvas de transição: clotóides ou parábolas cúbicas; 

 ra  a  ≤  % na  via   rin i ai  (de  endente  ou a  endente ); 

 rampas = 0% nas plataformas das estações; 

 rampas < 0,25% no pátio; 

 raio vertical em vias corridas > 500 m; 

 raio vertical em AMV em curva vertical côncava > 1.000 m; 

 raio vertical em AMV em curva vertical convexa > 5.000 m; 

 sobre-e eva  o ≤ 150 mm; 

 aceleração centrífuga (sem sobre-elevação, em via corrida com fixação direta) < 

0,85 m/s2;  

 aceleração centrífuga (sem sobre-elevação, em AMV com fixação direta) < 0,65 

m/s2;  

 aceleração centrífuga (sem sobre-elevação, em via sobre lastro) < 0,65 m/s2;  

 aceleração centrífuga (sem sobre-elevação, em AMV sobre lastro) < 0,50 m/s2; 

 inclinação da rampa de sobre-elevação > 1:10 x velocidade (> 1:600); 

 variação máxima da aceleração transversal - vias principais < 0,3 m/s2. 

 

e) Características da Superestrutura 

 

Os componentes da superestrutura da via permanente serão padronizados e 

atenderão aos seguintes parâmetros da via:  

 rigidez em (kN/mm); 

 impedância mecânica em (dB x Hz); 

 frequência natural em (Hz). 

 

As vias principais serão fixadas diretamente na laje e sem viga suporte. Os trilhos 

serão fixados em placas metálicas nivelados com palmilhas ou graute, com tolerância 

de 30 mm. 
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i. Solução de isolamento acústico – amortecedores de ruídos e vibrações 

 

A transmissão de vibrações e ruídos para as áreas lindeiras à linha do Metrô será 

controlada através de ensaios em laboratório e cálculos, ainda na fase de projeto 

executivo. 

 

A emissão e propagação dos ruídos e vibrações serão proporcionais à geometria da 

via (curvas horizontais e verticais, rampas, sobre-elevações e regiões de aparelhos de 

mudança de via) e também às condições operacionais do trem, como velocidade e 

aceleração/frenagem. 

 

Ao longo das vias principais, onde a fixação dos trilhos será direta na laje, a redução 

de vibrações e ruídos será necessária em função do tipo de ocupação da região 

lindeira à faixa do metrô, como hospitais, escolas, laboratórios, áreas residenciais, 

entre outras. 

 

A redução de vibrações e ruídos será obtida com a aplicação de laje massa-mola na 

superestrutura da via permanente, nos trechos onde o tipo de ocupação assim exigir. 

Por exemplo, em escritórios, os limites serão de 35 dB para ruídos e de 75 dB para 

vibrações. 

 

Para a determinação dos trechos críticos, em função do tipo de ocupação lindeira, 

será necessário a avaliação da intensidade da emissão de vibrações e ruídos que 

dependerá, fundamentalmente, dos impactos do trem sobre a superestrutura da via 

permanente. 

 

A intensidade das vibrações e dos ruídos será proporcional aos acidentes geométricos 

do traçado (curvas horizontais e verticais, superelevações e rampas) e à 

movimentação dinâmica dos trens (velocidades, acelerações e frenagens). 

 

Como premissa de projeto, será admitida a utilização do recurso de massa-mola em 

até 50% da extensão da superestrutura das vias principais. 

 

O projeto executivo para a implantação da superestrutura da via permanente 

apresentará os resultados dos seguintes ensaios, para comprovar o seu desempenho 

com relação aos ruídos e vibrações transmitidos às regiões lindeiras ao metrô: 

 nível de ruídos e vibrações nas edificações lindeiras; 
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 consideração nos cálculos de ruídos e vibrações, condições geológicas, 

localização das edificações e projeto executivo; 

 consideração no cálculo, a frequência máxima de trens: 40 trens por hora e por 

sentido, nos horários de pico. 

 

ii. Padrões admissíveis para ruídos 

 

São apresentados, a seguir, os padrões usuais admissíveis para ruídos provocados 

pela operação metroviária, segundo a American Public Transport Association, onde 

(decibéis dBA = 20 x 10-2 pascais = 0,0002 micro-bar): 

 residenciais: 30 a 45 (dBA); 

 comerciais: 40 a 45 (dBA); 

 industriais: 40 a 50 (dBA); 

 salas de concerto: 25 (dBA); 

 auditórios: 30 (dBA); 

 igrejas e teatros: 30 a 35 (dBA); 

 hospitais: 35 a 40 (dBA); 

 tribunais: 35 (dBA); 

 escolas, bibliotecas, universidades e escritórios: 35 a 40 (dBA). 

 

iii. Padrões admissíveis para vibrações 

 

São apresentados, a seguir, os padrões usuais admissíveis para vibrações 

provocados pela operação metroviária, segundo Wilson, Ihring & Associates, onde 

(dB* re => 25,4 x 10-6 mm/s – logaritmos em decibéis): 

 residenciais: 70 a 75 (dB re); 

 comerciais: 70 a 75 (dB re); 

 industriais: 75 (dB re); 

 salas de concerto: 65 (dB re); 

 auditórios: 70 (dB re); 

 igrejas e teatros: 70 a 75 (dB re); 

 hospitais: 70 a 75 (dB re); 

 tribunais: 75 (dB re); 

 escolas, bibliotecas, universidades e escritórios: 75 a 80 (dB re). 

 

As Figuras 52 a 55 ilustram aspectos de uma via permanente. 
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Figura 52 – Via Permanente 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 

 

 

 

 
Figura 53 – Via Permanente 

Fonte: PMC (2014b) 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

143 

 
Figura 54 – Via Permanente 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 

Figura 55 – Via Permanente 

Fonte: PMC (2014b) 
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2.5.14 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DEMAIS PROJETOS TÉCNICOS PREDIAIS 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 07 a – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projetos 

Arquitetônicos e Demais Projetos Técnicos Prediais/Projeto Arquitetônico, disponível 

no site da PMC (2014b). 

 

a) Projeto Arquitetônico 

 

O projeto arquitetônico das estações tem linguagem tecnicista, de modo a ressaltar a 

compreensão do sistema do Metrô como um sistema completo, com seu 

funcionamento comparado a engrenagens em uma máquina: todos representam um 

papel importante e devem funcionar perfeitamente para não prejudicar o restante do 

sistema. 

 

Desse modo, as estações não exercem papel mais importante que o Boulevard onde 

as pessoas fazem a transição da superfície ao subsolo, ou que o pátio onde é 

realizada a manobra e manutenção das máquinas. 

 

O caráter tecnicista das estações fica evidente através do uso de materiais puros, 

como o concreto aparente nas cortinas laterais que a sustentam, da curvatura no teto - 

resultado do processo construtivo do túnel em NATM e das aletas metálicas que 

permitem fácil acesso e manutenção aos cabos de infraestrutura da parte elétrica, 

hidráulica e de iluminação.  

  

Para ambos os processos construtivos, Cut and Cover (Escave e Cubra) e NATM, 

buscou-se ao máximo permitir o uso de iluminação e ventilação natural para as 

estações, porém é preciso ressaltar que devido a demanda específica para cada 

região, e às condições técnicas do projeto geométrico, nem todas as estações 

poderão ter soluções arquitetônicas idênticas. Pode-se citar, como exemplo, o caso da 

Estação Cut and Cover Oswaldo Cruz, onde seu posicionamento em relação à Rua 

Desembargador Motta inviabiliza o sistema de iluminação e ventilação natural de sua 

plataforma, porém, permite farta iluminação natural de sua bilheteria.  

 

Com o entendimento da necessidade de adaptação das estações ao contexto 

específico em que se inserem, desenvolveu-se um projeto padrão para a estação Cut 
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and Cover e um projeto padrão para a estação NATM, buscando para ambas os 

mesmos princípios de funcionalidade (Figuras 56 a 58).  

 

Para as demais edificações o projeto básico apresentado pelo IPPUC continua sendo 

utilizado como referência, uma vez que alteração do processo construtivo dos túneis 

não gera a demanda de revisão do projeto. Apesar disso, vale salientar a necessidade 

de revisão de todos os projetos arquitetônicos antes que se passe à fase executiva. 

 

As edificações que tomaram como referência o projeto apresentado pelo IPPUC são 

as seguintes: 

 almoxarifado geral; 

 caixa d’  ua e  i terna; 

 Centro de Controle Operacional (CCO); 

 depósito de inflamáveis; 

 depósito de lixo; 

 edifício administrativo; 

 Estação elevada CIC-Sul; 

 galpão de sopro; 

 gerador diesel; 

 guarita de lavagem de veículos; 

 guarita de segurança; 

 lixo das estações; 

 oficina da via permanente e das edificações; 

 oficina de manutenção de material rodante; 

 oficina de manutenção de sistemas fixos; 

 oficina de manutenção de veículos; 

 posto de abastecimento; 

 refeitório; 

 sede dos condutores (funcionários); 

 subestação retificadora e auxiliar; 

 vestiários. 

 

Foram seguidas as seguintes diretrizes de projeto, para as estações padrão Cut and 

Cover (a céu aberto) e NATM (subterrânea):  

 norma - NBR 9077 - Saídas de emergência de edifícios; 
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 norma - NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos;  

 norma - NBR 14021 - Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 

metropolitano; 

 Código de Prevenção de Incêndios - Polícia Militar do Paraná, Corpo de 

Bombeiros do Paraná; 

 os critérios apresentados no projeto funcional de arquitetura das estações 

desenvolvido pelo IPPUC e pelo Consórcio Novomodal; 

 as orientações e determinações de arquitetos e engenheiros da EgisVega, 

especializados em projetos ferroviários, envolvidos no desenvolvimento deste 

projeto. 

 

Todas as estações serão compostas por:  

 acessos cobertos com elevador, escadas rolantes e escadas fixas;  

 hall de bilheteria e bloqueios;  

 sanitários e vestiários;  

 mezanino;  

 plataforma; 

 escadas de emergência localizadas nas pontas das plataformas. 

 

i. Princípio de Funcionamento das Estações 

 

De acordo com Sanja Durmisevic e Sevil Sariylidz, autores de A systematic quality 

assessment of underground spaces – public transportstations (2001), os espaços 

subterrâneos são estruturas que têm enorme potencial no futuro. A eficiência do 

transporte subterrâneo e a importância de estações com múltiplas funções em áreas 

urbanas altamente adensadas são alguns dos benefícios que esses espaços podem 

oferecer.  

 

Ainda assim muitos projetos subterrâneos não são satisfatórios aos usuários, visto que 

têm suas próprias limitações comparados a qualidades óbvias facilmente identificadas 

em edifícios localizados acima do subsolo, como a luz natural e a busca pelas 

melhores vistas.  

 

Dessa forma, os aspectos espaciais e psicológicos que são importantes aos espaços 

subterrâneos são definidos como descrito a seguir. 
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- Aspectos Formais 

 

Conforme mencionado anteriormente, deu-se preferência ao uso de materiais puros e 

simples, que sejam claros, com alto índice de reflexão de modo a contribuir com a 

iluminação do espaço, de fácil manutenção e que não se degradem facilmente, como 

o concreto aparente e o granito, ou granilite. 

 

- Aspectos Psicológicos 

 

Segurança, visão geral, rotas de fuga, iluminação, visibilidade, orientação espacial e 

direcionamento. 

 

E   ua te e  Dziura (   9)  ita a  er ea i idade  o io  i o ó i a: “Refere-se ao grau 

em que as pessoas se sentem seguras para acessar e usar um determinado espaço. 

Indica também até que ponto são capazes de fazer uma imagem mental clara de uma 

área, de modo que possam nela se deslocar sem se sentir perdidas ou alienadas pelo 

a  iente.” 

 

- Orientação Espacial e Direcionamento 

 

O caminho dos usuários do modal será realizado na circulação vertical através de 

elevadores, escadas fixas e escadas rolantes sempre posicionadas de forma a 

otimizar o acesso às plataformas. O dimensionamento dos elementos de circulação 

vertical tomou como base a norma NBR 9077 e a Seção 3.1.5. do projeto funcional de 

arquitetura das estações, desenvolvido no projeto básico. 

 

- Saídas de Emergência 

 

As escadas utilizadas para os acessos cotidianos na estação atuarão como saídas de 

emergência: as escadas rolantes terão a previsão de um sistema emergencial que 

garantirá sua alimentação de energia e funcionamento somente em sentido de subida 

para casos extraordinários.  

 

Saídas de emergência auxiliares foram posicionadas em cada extremidade das 

plataformas, e direcionarão os usuários até o nível do pavimento de descarga, 

conforme previsto pela NBR, onde serão direcionados à superfície através das 
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escadas de acesso, ou das escadas e rampas de acesso ao estacionamento no caso 

da estação Cut and Cover.  

 

Para o dimensionamento das saídas de emergência, foram utilizados os critérios 

indicados nas normas:  

 NBR 9077 - Saídas de emergência de edifícios;  

 NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos;  

 Código de Prevenção de Incêndios - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do 

Paraná. 

 

- Áreas Técnicas e Manutenção 

 

As áreas técnicas estarão completamente isoladas do acesso ao público nas 

estações, conforme determina o item 3.2.1 do projeto funcional de arquitetura das 

estações, desenvolvido no projeto básico. 

 

Serão dotadas de trilhos nos tetos, de modo a facilitar o transporte de equipamentos 

pesados por uma talha. Através da talha, será realizado o acesso dos equipamentos 

ao veículo ferroviário que atenderá às manutenções preventivas e corretivas, e por 

onde se dará a entrada e saída dos equipamentos em manutenção. Essas 

manutenções ocorrerão da meia-noite às seis horas da manhã, horário em que a 

estação não estará em funcionamento. 

 

- Plataformas 

 

As larguras das plataformas terão dimensão variável em função do cálculo da 

população no horário de pico de cada estação, conforme determina o item 3.1.4 do 

projeto funcional de arquitetura das estações, desenvolvido no projeto básico. 
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Figura 56 - Sistema de Escavação das Estações 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 57 – Estação Padrão – Método de Escavação Cut and Cover 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 58 – Estação Padrão – Método de Escavação NATM 

Fonte: PMC (2014b) 
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i. Estação Padrão NATM 

 

O primeiro subsolo dessa estação será executado no método Cut and Cover. Seu 

acesso será realizado por dois pontos opostos de escadas fixas e rolantes, bem como 

por um elevador para o acesso de portadores de necessidade especiais.  

 

Todos os meios de transporte verticais, anteriormente mencionados, chegarão ao 

primeiro subsolo, onde estarão localizados os vestiários, sanitários, bilheteria, bloqueio 

e área técnica, localizada nesse nível de modo a viabilizar a execução do NATM da 

plataforma.  

 

Com aproximadamente 20 m de vão livre, o espaço do primeiro subsolo facilitará a 

circulação em estações com grande movimento de usuários. O espaço amplo e o 

volume ocupado pela bilheteria pintado em cores vivas e banhado pela luz natural 

proporcionará maior legibilidade do espaço.  

 

No teto, as vigas de concreto serão marcadas pelas aletas do forro metálico que 

permitirá fácil acesso à manutenção dos cabos elétricos, hidráulicos e das luminárias, 

que marcam o ritmo da estrutura.  

 

Conforme demanda do item 3.2.1 do projeto funcional de arquitetura das estações, o 

acesso à área técnica será completamente isolado do acesso do público, sendo 

separado por uma antecâmara de segurança com acesso permitido apenas aos 

funcionários.  

 

A área técnica da estação NATM apresentará trilhos em seu teto de modo a facilitar o 

manuseio dos equipamentos, que serão transportados através de uma talha localizada 

em um túnel vertical de circulação aos trilhos nas plataformas. Toda a manutenção 

será realizada através do acesso de veículo ferroviário pelos trilhos nos horários entre 

meia-noite e seis horas da manhã, em que a estação se encontrará fechada.  

 

Após o bloqueio, chega-se ao túnel de acesso vertical com dois níveis de escadas 

rolante e fixas que, posicionadas de forma cruzada, otimizam o tempo de descida à 

plataforma. O túnel de acesso vertical também contará com um elevador para o 

acesso de portadores de necessidades especiais, que realizará uma parada no 

mezanino e uma parada na plataforma.  
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Dutos posicionados ao lado do elevador atenderão às funções de ventilação da 

plataforma e alívio do efeito pistão causado pelo deslocamento do material rodante 

através dos túneis.  

 

O mezanino e a plataforma estarão inseridos no túnel do NATM. O mezanino estará 

posicionado no centro do túnel de modo a valorizar a perspectiva da curvatura do 

sistema construtivo do túnel nos pontos de distribuição do fluxo dos usuários até as 

plataformas e poderá abrigar espaços com pontos rápidos de comércio, como bancas 

de jornal ou cafés.  

 

Ao longo do mezanino a circulação será distribuída de modo a evitar o cruzamento de 

fluxos, sendo assim, as escadas de descida à plataforma estarão mais próximas do 

túnel vertical de circulação, continuando de forma lógica o movimento descendente, 

enquanto as escadas que sobem da plataforma ficarão distribuídas nas pontas do 

mezanino.  

 

A estação contará com quatro pontos complementares de saída de emergência, 

localizados em cada ponta da plataforma, que desembocarão no primeiro nível do 

subsolo, livre do bloqueio, onde será realizado o acesso à superfície.  

 

Conforme já mencionado, devido a demanda específica para cada região, e às 

condições técnicas do projeto geométrico, nem todas as estações poderão ter 

soluções arquitetônicas idênticas. 

 

Salienta-se que a definição da largura das plataformas será realizada conforme o 

projeto funcional de arquitetura das estações, desenvolvido no Projeto Básico (Figuras 

59 a 62). 

 

A seguir, estão apresentados alguns pontos particulares a cada estação NATM. 

 

- Estação Terminal Capão Raso 

 

A Estação estará inserida no Boulevard que ocupará o eixo estrutural, possuirá 

integração com o terminal de ônibus e seu estacionamento de veículos. Apresentará 

largura total de 23 m em sua plataforma.  
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- Estação Terminal Portão 

 

A Estação estará inserida no Boulevard que ocupará o eixo estrutural, possuirá 

integração com o terminal de ônibus e com seu estacionamento de veículos. 

Apresentará largura total de 23 m em sua plataforma.  

 

- Estação Rua das Flores 

 

A implantação do método NATM, nesse caso, foi também escolhida para impactar o 

menos possível o sistema viário local, que é um dos mais intensos da cidade, o que 

inviabilizou a integração com um estacionamento de veículos. Trata-se da Estação 

com a maior demanda de usuários no horário de pico, portanto sua plataforma está 

prevista com uma largura total de 30 m. 

 

A grande demanda de usuários justifica o plano de requalificação urbanística para o 

espaço da superfície dessa Estação, localizada em um calçadão exclusivo para 

pedestres.  

 

- Estação Passeio Público 

 

A Estação estará implantada em calçadão exclusivo para pedestres que unirá o 

Passeio Público ao Memorial Árabe e apresentará largura total de 20 m em sua 

plataforma.  

 

O local não possuirá integração direta com estacionamento de veículos, porém haverá 

oferta de estacionamentos em seus arredores.  
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Figura 59 – Estação Rua  das Flores - Parque Linear Eixo Intermediário 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 60 - Estação Rua das Flores - Perspectiva Isométrica da Estação 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 61 - Estação Rua das Flores - Bilheteria 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 62 - Estação Rua das Flores - Plataforma 

Fonte: PMC (2014b) 
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ii. Estação Padrão Cut and Cover 

 

As estações Cut and Cover possuirão dois níveis de subsolo com estacionamento. O 

acesso dos veículos ao estacionamento será realizado através de uma peça modular 

que conterá as rampas de acesso de veículos, rampas e escadas de acesso de 

peatonais e vagas de bicicletas e motocicletas. Cada estação contará com, 

aproximadamente, 90 vagas de estacionamento de automóveis e 50 vagas de 

bicicletas e motocicletas. 

 

O primeiro subsolo abrigará as funções mais externas ao sistema de transporte 

metroviário, no caso, as funções modais de integração: estacionamento, bicicletário e 

vestiários.  

 

No segundo subsolo estará localizado o segundo nível de estacionamentos, a 

bilheteria e o bloqueio, cuja localização permitirá que os usuários do estacionamento e 

dos vestiários que não pretendem utilizar o Metrô possam deixar a estação sem que 

seja necessário pagar a tarifa. 

 

Nessa modalidade de estação, o acesso também será realizado através de 

elevadores, escadas fixas e rolantes, que farão a descida diretamente do segundo 

subsolo ao mezanino. Não haverá acesso do público ao pavimento técnico localizado 

no terceiro subsolo, conforme especifica o item 3.2.1 do projeto funcional de 

arquitetura das estações desenvolvido no projeto básico. 

 

No segundo subsolo, passando pela sala da segurança, o funcionário fará o acesso à 

escada ou elevador que dará acesso ao pavimento técnico, que ficará no terceiro nível 

do subsolo, completamente isolado do restante do sistema. Assim como na estação 

NATM, a manutenção dessa estação será realizada através dos trilhos entre o horário 

de meia-noite e seis horas da manhã. Uma talha transportará os equipamentos do 

pavimento técnico até os trilhos localizados na plataforma e trilhos instalados no teto 

do pavimento técnico facilitando o transporte de equipamentos pesados para as 

manutenções preventivas e/ou corretivas. A retirada e a instalação dos equipamentos 

se darão através do acesso ferroviário. 

 

Se possível em função de sua implantação, a iluminação e a ventilação natural da 

plataforma da estação Cut and Cover se darão em função da conformação de sua 

estrutura.  
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Composta de peças metálicas tipo vagão, funcionarão como estroncas e apoiarão as 

lajes internas do primeiro, segundo e terceiro subsolos, afastando-as das cortinas de 

concreto laterais, de modo a criar um pé-direito de aproximadamente 24 m e 

possibilitar a iluminação e ventilação natural na plataforma. Essas peças metálicas 

de  arre ar o e  u a e trutura que a  u e o for ato de “ é de  a in a” e  e 

apoiarão nos pilares de concreto localizados no centro da plataforma.  

 

O mezanino terá sua conformação em for ato de  ruz ao  on o da e trutura e  “ é 

de  a in a”   ro ovendo a inte ra  o entre o  u u rio  que  e diri e  à    atafor a  

e à estrutura.  

 

Peças metálicas servirão de calhas para cabeamento, infraestrutura e darão apoio às 

luminárias e alto-falantes. Sua fixação lateral permitirá a iluminação da plataforma sem 

prejuízos ao pé-direito livre.  

 

O desenho das calhas metálicas de iluminação acompanhará a descida da escada do 

mezanino, direcionando o fluxo de pessoas até a plataforma, de onde será possível 

observar o conjunto estrutural mencionado em sua totalidade. 

 

Conforme já mencionado, a implantação de cada estação em função do projeto 

geométrico trará especificidades diversas. Nem todas as estações poderão ter 

soluções arquitetônicas idênticas, principalmente no que diz respeito às aberturas para 

iluminação e ventilação natural. 

 

Algumas estações do tipo Cut and Cover possuirão iluminação natural em sua 

bilheteria, enquanto outras possuirão iluminação e ventilação natural em sua 

plataforma. 

 

O módulo de acesso dos estacionamentos também poderá apresentar variação em 

seu tamanho, em função de sua inserção no tecido urbano. Em algumas estações, o 

módulo de acesso do estacionamento será aumentado, de modo a evitar que a rampa 

de veículos fique em meio a cruzamentos de vias, como é o caso da Estação Terminal 

Santa Cândida. Mais uma vez, salienta-se que a definição da largura das plataformas 

será realizada conforme o projeto funcional de arquitetura das estações, desenvolvido 

no projeto básico. 
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A seguir, estão apresentados alguns pontos particulares a cada estação Cut and 

Cover. 

 

- Estação Santa Regina 

 

A implantação dessa estação permitirá o uso da iluminação natural na bilheteria com 

pé-direito duplo e nas plataformas. O módulo de saída dos veículos do 

estacionamento não será alterado em relação ao padrão, porém acompanhará a 

curvatura da via, sua plataforma apresentará largura total de 20 m. 

 

- Estação Terminal Pinheirinho 

 

Em função do projeto geométrico, a Estação estará deslocada do Boulevard do Eixo 

Estrutural e apresentará integração com o terminal de ônibus. Sua plataforma 

apresentará largura total de 20 m. Nesse caso, o posicionamento não permitirá a 

ventilação e iluminação natural da Estação. 

 

O módulo de saída dos veículos do estacionamento foi estendido, apresentando 

comprimento final de, aproximadamente, 75 m, de modo a não causar interferência no 

tráfego local. 

 

- Estação Hospital do Trabalhador 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural na bilheteria com 

pé-direito duplo e nas plataformas. O módulo de saída dos veículos do 

estacionamento não será alterado em relação ao padrão, porém acompanhará a 

curvatura da via, sua plataforma apresentará largura total de 20 m. 

 

- Estação Morretes 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural nas plataformas. O 

módulo de saída dos veículos do estacionamento não será alterado em relação ao 

padrão, sua plataforma apresentará largura total de 20 m.  
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- Estação Água Verde 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural nas plataformas e 

na bilheteria com pé-direito duplo. O módulo de saída dos veículos do estacionamento 

não será alterado em relação ao padrão, sua plataforma apresentará largura total de 

20 m.  

 

- Estação Bento Viana 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural nas plataformas. O 

módulo de saída dos veículos do estacionamento será estendido, apresentando 

comprimento final de, aproximadamente, 57 m, de modo a não causar interferência no 

tráfego da rua Silveira Peixoto. Apesar de o sistema viário atual não apresentar 

transposição nessa via, é preciso considerar um cenário futuro onde será necessário 

permitir a transposição de veículos a partir da travessa Lange à rua Silveira Peixoto, 

sua plataforma apresentará largura total de 23 m.  

 

- Estação Oswaldo Cruz 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural na bilheteria com 

pé-direito duplo (Figuras 63 a 68). O módulo de saída dos veículos do estacionamento 

não será alterado em relação ao padrão, sua plataforma apresentará largura total de 

20 m.  

 

- Estação Eufrásio Correa 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural nas plataformas. O 

módulo de saída dos veículos do estacionamento não será alterado em relação ao 

padrão, sua plataforma apresentará largura total de 27 m.  

 

- Estação Juvevê 

 

A implantação dessa Estação permitirá o uso da iluminação natural nas plataformas. O 

módulo de saída dos veículos do estacionamento não será alterado em relação ao 

padrão, sua plataforma apresenta largura total de 20 m.  
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- Estação Terminal Cabral 

 

A implantação dessa Estação possibilitará a integração com o terminal e o uso da 

iluminação natural nas plataformas e na bilheteria com pé-direito duplo.  

 

O módulo de saída dos veículos do estacionamento não será alterado em relação ao 

padrão, sua plataforma apresentará largura total de 27 m.  

 

- Estação Terminal Boa Vista 

 

A implantação dessa Estação possibilitará a integração com o terminal e o uso da 

iluminação natural nas plataformas. O módulo de saída dos veículos do 

estacionamento não será alterado em relação ao padrão, sua plataforma apresentará 

largura total de 20 m.  

 

- Estação Terminal Santa Cândida 

 

O módulo de entrada dos veículos do estacionamento será estendido, apresentando 

comprimento final, de aproximadamente, 95 m, de modo a não causar interferência no 

tráfego da avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sua plataforma apresentará 

largura total de 20 m. 
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Figura 63 - Estação Oswaldo Cruz – Perspectiva Isométrica 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 64 - Estação Oswaldo Cruz – Parque e Acesso à Estação 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 65 - Estação Oswaldo Cruz – Arquibancada e Acesso ao Estacionamento 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 66 - Estação Oswaldo Cruz – Arquibancada 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 67 - Estação Oswaldo Cruz – Bilheteria 

Fonte: PMC (2014b) 
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Figura 68 - Estação Oswaldo Cruz – Plataforma 

Fonte: PMC (2014b) 
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b) Projeto de Comunicação Visual 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 07 b – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projetos 

Arquitetônicos e Demais Projetos Técnicos Prediais/Projeto de Comunicação Visual, 

disponível no site da PMC (2014b). 

 

O projeto de comunicação visual consiste, nessa fase preliminar, em uma série de 

diretrizes tomadas a partir de normatizações e legislações específicas que determinam 

todos os parâmetros a serem considerados, quando da elaboração dos projetos de 

sinalização de comunicação visual e de emergência. 

 

Dessa forma, é possível estimar a quantidade e a tipologia da sinalização que será 

adotada, porém, não há detalhamentos referentes à especificidade de cada placa. 

Isso, além de exigir um projeto de identidade visual, demandará uma série de outras 

condicionantes relacionadas aos projetos de arquitetura e engenharia, que só serão 

definidas em projeto executivo. 

 

Baseando-se na normatização pertinente, esse projeto foi elaborando visando sua 

aplicação em todas as edificações do pátio, estações padrão Cut and Cover, NATM e 

elevada, eixos intermediários e centros de interesse localizados no Boulevard. 

 

No Boulevard foi prevista apenas a sinalização referente ao transporte metroviário, ou 

seja, a demarcação dos acessos das estações através da indicação de placas de 

acesso de estacionamento, bicicletário e entradas e saídas de estação. 

 

As normas utilizadas para elaborar as diretrizes do projeto de comunicação visual, nas 

suas revisões mais recentes, são as seguintes: 

 NBR 13434-1: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: 

Princípios de projeto; 

 NBR 13434-2: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: 

Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 

 NBR 14021: Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 

metropolitano; 

 Instrução Técnica 20/2011: Sinalização de emergência - Polícia Militar e Corpo 

de Bombeiros do Estado de São Paulo; 

 NBR 9077: Saídas de emergência em edifícios: 
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 Código de Prevenção de Incêndios - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do 

Estado do Paraná. 

 

O projeto de sinalização de comunicação visual e de emergência será elaborado de 

forma a conceber um sistema de indicação e informação que oriente e conduza os 

usuários do Metrô, tanto em situações cotidianas, como em situações emergenciais. 

 

Através da indicação de acessos, saídas (convencionais e de emergência), 

equipamentos de utilização do público (bilheterias, banheiros, elevadores, entre 

outros) e outros elementos notáveis que compõem as edificações, o projeto prevê a 

otimização dos fluxos de passageiros. 

 

A premissa maior sobre todas as outras condicionantes foi a padronização do sistema, 

a fim de garantir uma maior facilidade na elaboração dos quantitativos, na execução e, 

consequentemente, na otimização de implantação. 

 

c) Projeto de Fundações 

 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 07 c – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projetos 

Arquitetônicos e Demais Projetos Técnicos Prediais/Projeto de Fundações, disponível 

no site da PMC (2014b). 

 

i. Memória Descritiva 

 

- Elevado 

 

O elevado tem extensão total de aproximadamente 2.160 m e é composto por 64 vãos, 

em geral modulados em 35 m de eixo a eixo de pilares, com exceção dos vãos entre 

P3 e P9, que são de aproximadamente 24 m devido à forte curvatura do traçado 

geométrico em planta, e dos vãos entre P36 e P38, que tem 30 m, possivelmente 

devido a interferências viárias. 

 

Sua infraestrutura é composta por blocos típicos de 6 x 6 m em planta por 2 m de 

altura, coroando 4 estacas escavadas de 1,20 m de diâmetro. Em algumas linhas de 

apoio, devido a interferências ou à estação, os blocos apresentam geometria 

diferenciada. 
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- Estação Terminal CIC-Sul 

 

O projeto da infraestrutura, da estação elevada que fará a integração com o Terminal 

CIC-Sul, adota a solução de blocos de coroamento apoiado sobre estacas escavadas 

de grandes diâmetros, variando entre 1.400 mm e 800 mm, dependendo da carga e 

geometria de cada pilar. 

 

- Estação Profunda – Executada pelo Método Cut and Cover 

 

A estação profunda, que será executada pelo método Cut and Cover, deverá ser 

escavada basicamente em duas etapas: 

 

A primeira etapa de escavação das estações será a execução de paredes de 

 onten  o do ti o “ arede diafra  a”. A   arede   que  er o  o dada  in loco 

for ando u  “ane ” externo   riar o u a  arreira verti a  de  on reto ar ado  a az 

de absorver o empuxo da terra contida, permitindo, assim, a retirada da terra de seu 

interior. 

 

Após a retirada de toda a terra, será executado o radier que servirá como a fundação 

das estações. A solução foi adotada por conta da baixa carga nos pilares, da 

necessidade de uma laje muito espessa, que deverá ser resistente e pesada o 

suficiente para conter a subpressão no piso do último subsolo, e da boa capacidade de 

carga do solo neste nível. 

 

- Estação Profunda – Executada pelo Método NATM 

 

O subsolo da estação será escavado normalmente e serão feitas paredes de 

contenção em todo seu entorno. A ligação deste nível com o nível de embarque será 

feita através de uma escavação similar à feita na estação construída pelo método em 

Cut and Cover, na qual será executada uma parede diafragma em forma de um anel, 

no centro da estação, até certa profundidade. 

 

A partir desta profundidade, o método de escavação será alterado para o NATM, no 

qual se faz uma escavação parcial e, em seguida, se estabiliza o trecho de túnel 

recém-escavado com concreto projetado. Este processo é repetido até que o túnel 

esteja completo. Além do concreto projetado, podem ser utilizados tirantes para dar 

mais capacidade de sustentação à parede. 
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A laje de piso do subsolo será apoiada diretamente sobre o terreno, formando um 

grande radier, que também irá apoiar as paredes de contenção. 

 

d) Projeto de Climatização e Ventilação 

As informações contidas neste item foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume IV – 07 g – Projeto de Engenharia e Material Rodante/Projetos 

Arquitetônicos e Demais Projetos Técnicos Prediais/Projeto de Climatização e 

Ventilação, disponível no site da PMC (2014b). 

 

i. Quantificação dos Poços de Evacuação entre as Estações 

 

A norma NFPA 130 é considerada referência para a concepção dos sistemas de 

ventilação e de evacuação em túneis, portanto, os mesmos serão dotados de saídas 

de emergência, cuja distância máxima entre essas não excederá 762 m. Como as 

estações serão consideradas saídas de emergência em relação aos túneis, todo 

trecho entre as estações de comprimento inferior a 762 m não exigirá, portanto, a 

construção de saída no túnel.  

 

Em contrapartida, vários trechos entre estações serão superiores a essa distância no 

caso da linha do Metrô. O presente estudo indica para cada trecho entre estações o 

número mínimo de poços de evacuação, apresentado na Figura 69, exigido segundo a 

norma NFPA 130. 
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Figura 69 - Poços de Evacuação em cada Trecho entre Estações 

Fonte: PMC (2014b) 

 

ii. Avaliação Preliminar do Tempo de Evacuação 

 

Foi feita uma primeira avaliação do tempo de evacuação para o caso mais crítico, que 

corresponde, por exemplo, a um incêndio na extremidade de um trem diante de uma 

saída de emergência, o que levará os usuários a se dirigirem a outra saídas situadas a 

762 m (Figura 70). 

 

 

Figura 70 - Representação do cenário de evacuação considerado na avaliação  

Fonte: PMC (2014b) 
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Essa avaliação foi feita com base nas regras de cálculo da norma NFPA 130 para as 

vazões de evacuação e levando-se em conta os dados específicos dos projetos, isto é: 

 largura da passarela: 1 m; 

 número de usuários: 955 (hipótese de que todos os usuários evacuem no 

mesmo sentido, ou seja, para a saída situada a 762 m e com uma densidade 

de 8 passageiros/m² no trem); 

 número e largura das portas do trem: 20 portas de 1,4 m de largura. 

 

Considerou-se que a largura da porta da saída de emergência será igual à da 

passarela, ou seja, 1 m. Também se considerou que a evacuação inicia-se 2 minutos 

após o início do evento, que corresponde ao tempo de reação dos operadores e 

usuários.  A evacuação total do trem durará cerca de 13 minutos. Esse tempo está 

ligado principalmente ao fenômeno de acúmulo de pessoas que poderá ocorrer na 

passarela ao longo do trem, no início da evacuação. Os primeiros usuários atingirão a 

saída de emergência ao fim de 15 minutos, aproximadamente.  

 

A evacuação total dos usuários para uma área segura durará entre 40 e 45 minutos 

(Figura 71), em razão principalmente da vazão de passagem reduzida ao longo da 

passarela, dada a largura limitada de 1 m e a grande distância entre o trem e a saída 

de emergência 762 m. 

 

 

Figura 71 - Tempos de Evacuação para o Caso Mais Crítico 

Fonte: PMC (2014b) 
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2.5.15 PLANO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ENTRE TODOS OS MODAIS 

 

As informações descritas neste item foram retiradas do Anexo VII – Plano de 

Integração Intermodal, disponível no site da PMC (2014b). 

 

A implantação do sistema de Metrô de Curitiba implicará em adaptações na operação 

atual da RIT, sobretudo ao longo do Eixo Estrutural Norte-Sul. Pelas suas 

características operacionais, sobretudo de capacidade e velocidade de deslocamento, 

o sistema de metrô desempenha um papel estruturante no sistema de transportes, 

devendo se proceder a adaptações nos restantes modais, com o objetivo de otimizar 

as complementariedades e minimizar os serviços concorrenciais. 

 

Tal papel foi exercido em Curitiba, desde a década de 70, com a implantação pioneira 

das linhas expressas, que por cerca de 40 anos definiram a estrutura do transporte 

coletivo e das diferentes integrações, constituindo-se em um dos pilares do 

planejamento e ocupação urbana da cidade. 

 

O princípio da indução de demanda ao Metrô de Curitiba deve ser natural e coerente, 

priorizando sempre os interesses dos usuários, considerando as diretrizes atuais e 

futuras, estabelecidas no Plano Diretor do Município de Curitiba. Por tais motivos e 

considerando o novo papel estruturante do modal metroviário serão promovidas, 

sempre que necessário, ações de integração e complementariedade com os demais 

modais (ônibus, carros elétricos, bicicletas, VLTs, entre outros). 

 

Deve-se ter em conta que, mudanças no processo de crescimento e ocupação na 

Região Metropolitana de Curitiba, inclusive induzidas pelo Metrô de Curitiba, devem 

motivar, ao longo do período de concessão, novas configurações de linhas de ônibus e 

integrações intermodais, prevendo o melhor compartilhamento e atendimento às 

necessidades de deslocamento dos usuários. 

 

Na Figura 72 está apresentada a localização dos principais terminais da RIT (situação 

atual), bem como a localização dos futuros terminais de integração com o Metrô de 

Curitiba e estações metroviárias. 
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Figura 72 - Localização dos terminais Rodoviários e Metroviários 

Fonte: PMC (2014b) 

 

A integração intermodal com o Metrô de Curitiba tem como origem a substituição total 

ou parcial das linhas do transporte coletivo, bem como a possível supressão ou 

inclusão de novas linhas, de acordo com o que se considerou como linhas 

concorrenciais e também com calendarização da implantação do novo modal. 

 

Nesse sentido, apresenta-se as seguintes tipologias de alterações, a serem 

consideradas na fase de implantação do Metrô: 

a) linhas suprimidas: Linhas Expresso (EX) e Diretas (LD) cujo percurso se 

sobrepõe ao corredor do Metrô de Curitiba, ou que possuem características 

concorrenciais, tendo sido considerada a sua descontinuidade; 

b) linhas rebatidas nos terminais metroviários: EX e LD cujo percurso inclui, pelo 

menos, um terminal rodoviário e se sobrepõe parcialmente ao corredor do 

Metrô de Curitiba. O percurso dessas linhas será considerado apenas até o 

terminal metroviário, onde os usuários serão transferidos para o sistema Metrô, 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

 Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC                                     Ecossistema Consultoria Ambiental 

 
178 

provendo-se a manutenção de linhas complementares e não concorrenciais ao 

modal metroviário; 

c) linhas de integração metropolitana: LD, Troncal, Convencional e Alimentadoras 

cujo percurso verificar-se concorrencial ao Metrô de Curitiba e o Poder 

Concedente adotará como diretriz a sua integração, no âmbito de sua 

competência, aos terminais metroviários, respeitando o interesse dos usuários. 

 

Sendo assim, procede-se a relação das linhas, considerando a configuração atual da 

RIT/RMC: 

 

a) Linhas Suprimidas:  

 

CATEGORIA LINHA PERCURSO DESCRIÇÃO 

EX 203 
Santa Cândida/Capão 

Raso 

Suprimida parcialmente na 1ª Etapa e 2ª 

Etapa e suprimida totalmente na 3ª Etapa 

EX 603 Pinheirinho Suprimida totalmente 

LD 204 Santa Cândida/Pinheirinho Suprimida totalmente 

Quadro 19 – Linhas Suprimidas 

Fonte: PMC (2014b) 

 

Para as linhas rebatidas nos terminais metroviários e linhas de integração 

metropolitana, os Quadros 20 e 21 apresentam o rebatimento admitido no modelo de 

tráfego do modal ônibus, cujo percurso inclui tanto o terminal rodoviário, como o futuro 

terminal/estação metroviária. 

Não foi realizada a enumeração das linhas de ônibus, pois é provável que sofram 

alterações até a entrada em funcionamento do sistema de metrô; por essa razão, foi 

dada como opção a identificação das conexões entre os terminais e o sistema 

metroviário. No caso da criação de novas linhas ou de alteração de percurso de linhas 

existente, os princípios orientadores de complementaridade de serviços serão 

mantidos, otimizando o transporte público. Já no caso de linhas de integração 

metropolitana, cujas decisões são de competência estadual, estão indicadas linhas e 

suas diretrizes de integração intermodal ao sistema Metrô. 
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b)  Linhas rebatidas nos Terminais Metroviários: 

 

TERMINAL 

RODOVIÁRIO 

TERMINAL/ESTAÇÃO 

METROVIÁRIA DE 

REBATIMENTO 

DESCRIÇÃO 

Circular Sul (EX) Pinheirinho/Portão 

Suprimida no trecho Terminal Pinheirinho e 

Terminal Portão, nos sentidos horário e anti-

horário 

Sítio Cercado (LD) Pinheirinho/Estação Central 
Suprimida no trecho Terminal Pinheirinho ao 

Centro, nos sentidos horário e anti-horário 

Colombo/CIC (LD) 
Capão Raso e Cabral/Santa 

Cândida 

Seccionada no Eixo Sul até o Terminal Capão 

Raso e no Eixo Norte até o Terminal Cabral (2ª 

Etapa) e Santa Cândida (3ª Etapa) 

Quadro 20 – Linhas Rebatidas nos Terminais Metroviários 

Fonte: PMC (2014b) 

 

c) Linhas de Integração Metropolitana: 

 

TERMINAL 

RODOVIÁRIO/ 

REGIÃO 

TERMINAL/ESTAÇÃO 

METROVIÁRIA DE 

REBATIMENTO 

DESCRIÇÃO 

Araucária/Angélica Capão Raso/Portão Seccionada no Eixo Sul 

Fazenda Rio Grande CIC-Sul 
Transferência das linhas do Terminal Pinheirinho ao 

Terminal CIC-Sul e mantendo-se a linha direta à PUC 

Colombo/Roça 

Grande 
Cabral/Santa Cândida 

Diretriz para Integração até o Terminal 

Cabral (2ª Etapa) e Terminal Santa Cândida (3ª 

Etapa) 

Colombo/Estrada 

Velha 
Cabral/Santa Cândida 

Diretriz para Integração até o Terminal 

Cabral (2ª Etapa) e Terminal Santa Cândida (3ª 

Etapa) 

Campina Grande do 

Sul 
Santa Cândida 

Diretriz para Integração até o Terminal Santa 

Cândida (3ª Etapa) 

Quatro Barras Santa Cândida 
Diretriz para Integração até o Terminal Santa 

Cândida (3ª Etapa) 

Quadro 21 – Linhas de Integração Metropolitana 

Fonte: PMC (2014b) 

 

 

2.5.16 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DOS MODAIS 

 

As informações descritas neste item foram retiradas do Anexo VII – Plano de 

Integração Intermodal, disponível no site da PMC (2014b). 

 

A integração entre os modais será implantada de acordo com o faseamento 

operacional do sistema de Metrô, garantindo a minoração de sobreposições entre 
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modais, sempre que o sistema de Metrô tiver uma extensão. Em contrapartida, não 

haverá a obrigatoriedade de realização de adaptações do serviço de ônibus, em 

trechos do corredor metroviário, antes da entrada em operação do sistema de Metrô. 

 

O sistema de Metrô de Curitiba terá quando do final da 3ª Etapa um total de no mínimo 

17 estações, e uma extensão de cerca de 22 km. 

 

No Quadro 22 está apresentada a lista de estações do Metrô, com respectivo 

faseamento. 

 

CÓDIGO ESTAÇÃO 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

CSL Terminal CIC-Sul X X X 

PIN Terminal Pinheirinho X X X 

SRG Santa Regina X X X 

CPR Terminal Capão Raso X X X 

HTR Hospital do Trabalhador X X X 

POR Terminal Portão X X X 

MOR Morretes  X X X 

AVD Água Verde X X X 

BVN Bento Viana X X X 

OCZ Oswaldo Cruz X X X 

EFC Eufrásio Correia X X X 

RFL Rua das Flores X X X 

PPB Passeio Público  X X 

AGL/JUV Alto Glória/Juvevê  X X 

TCB Terminal Cabral  X X 

BVT Terminal Boa Vista   X 

SCD Terminal Santa Cândida   X 

Quadro 22 - Estações do sistema de Metrô com faseamento 

Fonte: PMC (2014b) 

 

As adaptações identificadas serão implantadas de acordo com os seguintes princípios 

orientadores: 

 calendarização de acordo com a implantação do Metrô de Curitiba, mantendo-se 

a operação das linhas de ônibus nos trechos do eixo do metrô, onde ainda não 

esteja em funcionamento o sistema metroviário; 

  garantia da não existência de sobreposições de linhas expressas ao longo do 

corredor; 
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 diretriz da não existência de linhas diretas concorrenciais ao percurso do Metrô 

de Curitiba. As linhas concorrenciais serão caracterizadas levando em 

consideração os desejos de deslocamento dos usuários, a racionalidade dos 

percursos, prejuízos aos usuários, a cobertura espacial mínima definida na 

legislação municipal, as obrigatoriedades já assumidas nos contratos de 

concessão vigentes, as diretrizes de integração metropolitana e as decisões de 

competência estadual a respeito das linhas metropolitanas; 

 seccionamento de linhas troncais, convencionais e alimentadoras caracterizadas 

como concorrenciais do modal metroviário com destino ao Centro; 

 alteração de itinerários de linhas da RIT de tal forma que as mesmas não 

trafeguem paralelamente ao Eixo Norte-Sul, de forma a evitar que sejam 

caracterizadas como concorrenciais, ressalvadas as linhas que venham a ser 

implantadas em horários diversos (não-concorrencionais) à operação do metrô 

e as linhas para complementar os deslocamentos em função das distâncias 

entre as estações metroviárias; 

 implantação de novas estações que possibilitem minimizar linhas concorrenciais; 

 implantação e integração a novos modais e sistemas, como carros elétricos, 

bicicletas, VLTs e novas linhas de metrô. 
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33..  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDAA  ÁÁRREEAA  DDEE  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDOO  

EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOO 
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3. DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

O Diagnóstico Ambiental é um levantamento que envolve a análise das condições 

ambientais atuais das áreas que podem ser afetadas pelo empreendimento. Por isso, 

tomando-se conhecimento das características do projeto e do local da sua 

implantação, são determinadas as Áreas de Influência, classificadas como: 

 

Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde a porção territorial do projeto sujeita a 

interferência direta das atividades de implantação e operação do empreendimento 

sobre os diversos componentes. 

 

Área de Influência Direta (AID): área sujeita a ser impactada diretamente a partir do 

planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento. Engloba a 

ADA e seu entorno imediato. 

 

Área de Influência Indireta (AII): corresponde a região geográfica real ou 

potencialmente afetada pelos impactos indiretos do planejamento, implantação, 

operação e desativação do empreendimento, cuja abrangência tem âmbito regional. 

 

3.1 MEIO FÍSICO 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Tendo em vista a restrição física das atividades de implantação, limitadas às 

características físicas do projeto em relação a diretriz adotada, a delimitação da ADA 

abrange toda a faixa dos canteiros das obras, independentemente do processo 

executivo e das particularidades das estruturas projetadas. 

 

Finalmente, a ADA definida neste estudo se restringe ao espaço físico definido em 

aproximadamente 50 m para cada lado dos limites de implantação do traçado do 

Metrô, incluindo trecho linear, estações e terminais, e do pátio ferroviário, conforme a 

Figura 73. 

 

Área de Influência Direta (AID) 

A AID acompanha o traçado da linha do metrô em uma faixa de 500 m de cada lado 

dos limites de implantação do traçado do metrô, incluindo trecho linear, estações e 

terminais, e do pátio ferroviário (Figura 73). 
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Área de Influência Indireta (AII) 

A AII permanece a mesma descrita no EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010), conforme a 

Figura 73. 

 

Figura 73 – Delimitação da Área de Influência do Meio Físico 
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3.2 ATMOSFÉRICO  

 

Conforme descrito no EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010) não é possível delimitar 

sistematicamente um espaço físico para a área de influência do meio atmosférico, uma 

vez que sua delimitação baseia-se na escala dos fenômenos e na velocidade de 

propagação das massas de ar, impossibilitando a delimitação exata de áreas em 

escala local, regional e global. 

 

3.3 ACÚSTICA  

 

Os resultados obtidos nos levantamentos de campo e simulação computacional serão 

apresentados conforme as áreas de influência definidas a seguir. As áreas de 

influência podem ser entendidas como compartimentos espaciais sujeitos a 

modificações transitórias ou permanentes de suas características ambientais. Neste 

estudo, foram definidas três áreas de influência sujeitas ao impacto de emissões 

sonoras produzidas pelo sistema trinário de tráfego: Área Diretamente Afetada (ADA), 

Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), conforme 

apresentado na Figura 78. 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde a faixa de lotes marginais ao eixo 

central do sistema trinário, ocupados ou não, que distem cerca de 50 m do centro da 

via exclusiva de circulação de ônibus e o pátio de manutenções. As medições de 

campo foram executadas nesta área. A ADA pode ser observada nas Figuras 74 e 75. 

 

  

Figura 74 - Exemplo das margens 

diretamente afetadas ao longo do eixo 

Fonte: Google Inc., 2014 

Figura 75 - Pátio de Manutenção - ADA 

Fonte: Google Inc., 2014 
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Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) corresponde a quadra (aproximadamente 100 m) 

marginal ao eixo central do sistema trinário. Esta área recebe também influência das 

emissões sonoras provindas das vias laterais do trinário conhecidas como vias 

rápidas. A AID é ilustrada na Figura 76. Esta área caracteriza-se como de influência 

direta uma vez que é a opção de desvio de tráfego natural para o fluxo da via central 

em caso de obras civis que impeçam o fluxo de veículos automotores. 

 

Além das margens da linha, a AID se estende também em relação ao entorno imediato 

do pátio de manutenções e pode ser definida como um raio de 100 m a partir das 

divisas deste lote. 

 

 

Figura 76 - Exemplo das margens de influência direta 

Fonte: Google Inc., 2014 

 

Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) corresponde às quadras marginais e vias laterais do 

sistema trinário. Esta área pode, embora a demanda seja pequena, ter seu fluxo de 

veículos alterado por desvios de tráfego decorrentes das interdições de pista 

necessárias à execução das obras na via central (Figura 77). 

 

Quanto ao pátio de manutenções, esta área pode ser definida a partir de um raio de 

200 m das divisas do lote. 
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Figura 77 - Exemplo das margens de influência indireta 

Fonte: Google Inc., 2014 
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Figura 78 – Delimitação da Área de Influência de Acústica 
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3.4 MEIO BIÓTICO 

 

As áreas de influência do Meio Biótico encontram-se ilustradas na Figura 79, sendo 

descritas a seguir. 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Corresponde à área de intervenção direta das obras, ou seja, as vias e o local a ser 

destinado ao pátio ferroviário, onde está prevista a implantação efetiva do projeto. 

 

Área de Influência Direta (AID) 

Corresponde à área de entorno imediato da ADA, em uma faixa total de 200 m, ou 

seja, 100 m para cada lado da via atualmente existente, no trecho linear. Em relação 

ao pátio ferroviário deverá ser considerado um buffer de 100 metros a partir dos seus 

limites. 

 

Área de Influência Indireta (AII) 

A AII abrange uma faixa total de 800 m, ou seja, 400 m para cada lado a partir da AID 

para o trecho linear. E um buffer de 400 m a partir dos limites da AID no pátio 

ferroviário. 
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Figura 79 – Delimitação da Área de Influência do Meio Biótico 
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3.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

A delimitação das áreas de influência pertinentes aos componentes do meio social e 

da dimensão econômica leva em conta características específicas, diferenciadas em 

relação aos outros meios que compõem os estudos ambientais, ou seja, físico-

territorial e biológico. Essa diferenciação se faz necessária em função dos 

componentes e aspectos intrínsecos de cada meio. Ademais, no contexto 

socioeconômico, a disponibilização dos dados sociais e econômicos contribui 

sobremaneira para identificação e delimitação das áreas, haja vista que as 

informações disponíveis geralmente abrangem unidades legalmente estabelecidas a 

priori e que levam em conta aspectos políticos e administrativos como, por exemplo: 

estados, áreas metropolitanas, microrregiões homogêneas, municípios, distritos e 

bairros. 

 

Para o presente estudo complementar, no contexto da caracterização acima 

apresentada, estão sendo estabelecidas três áreas de influência para o meio 

socioeconômico, conforme descritivos apresentados em continuidade. 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A ADA pelo empreendimento em pauta abrange os bairros de Curitiba previstos a 

serem diretamente transpassados e/ou afetados pelo traçado projetado para o sistema 

metroviário, Linha Azul que deverá ser construído entre CIC-Sul e o Terminal Cabral. 

No contexto da ADA, ou seja, em termos micro locacionais consideram-se também 

especificidades antrópicas inseridas na denominada área de amortecimento (buffer), 

que inclui uma faixa territorial adjacente em torno de 500 m em cada lado do traçado 

da linha metroviária prevista. No contexto da inserção apresentada, por dedução, 

estão sendo considerados 20 bairros como espaços integrantes da ADA, a saber: 

Água Verde, Ahú, Alto da Glória, Bacacheri, Batel, Boa Vista, Cabral, Capão Raso, 

Centro, Centro Cívico, Cidade Industrial, Juvevê, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, 

Rebouças, Santa Cândida, São Francisco, Tatuquara, Tingui e Vila Izabel (Figura 80).  

 

Área de Influência Direta (AID) 

A AID, no presente estudo configurada pelo espaço geográfico local, leva em conta o 

território da unidade municipal para a qual está prevista a implantação do 

empreendimento, ou seja, o sistema metroviário de transporte de passageiros. Dessa 

forma, considera-se como Área de Influência Direta o município de Curitiba, que 
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possui nove administrações regionais e conta com 75 bairros localizados em seu 

território (Figura 80).  

 

Área de Influência Indireta (AII) 

Para a configuração e delimitação da AII a ser considerada para o meio 

socioeconômico, optou-se pela contextualização regional, levando em conta a inclusão 

dos 29 municípios que atualmente integram a RMC (Figura 81). A adoção dessa 

espacialização está alicerçada em alguns aspectos básicos, dentre outros: 

 inclusão dos municípios integrantes da RMC, por fazerem parte oficialmente da 

COMEC; 

 abrangência regional proposta considera também os municípios que compõem o 

Núcleo Urbano Central (NUC) - Almirante Tamandaré, Araucária, Campina 

Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio 

Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São 

José dos Pinhais – no qual já se verificam áreas conurbadas por aspectos 

urbanísticos físico-territoriais e diversas atividades econômicas e sociais; 

 critério proposto também inclui as unidades regionais urbanas do sistema da RIT 

gerenciado pela URBS. abrange, ao todo, 14 cidades da RMC, interligadas por 

essa extensa rede de linhas, compreendendo: Almirante Tamandaré, 

Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, 

Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Rio 

Branco do Sul e Curitiba, a capital, centro polarizador e de integração por 

excelência;  

 considerou-se ainda a integração viária atual que se dá por meio de linhas de 

ônibus convencionais, metropolitanos, expressos e ligeirinhos, conjunto esse 

diretamente integrado e/ou influenciado pela projetada linha metroviária em 

pauta. 
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Figura 80 - Delimitação ADA e AID do Meio Socioeconômico 
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Figura 81 – Delimitação AII do Meio Socioeconômico 
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3.6 ARQUEOLOGIA 

 

O patrimônio arqueológico é composto pelos vestígios materiais de atividades ou usos 

passados de um local. Normalmente são encontrados preservados na superfície ou 

subsuperfície de terrenos e podem sofrer danos decorrentes da implantação de 

empreendimentos. A natureza dos bens arqueológicos, componentes do patrimônio 

cultural da Nação, indica que os mesmos sejam avaliados, nos estudos ambientais, 

como componentes do meio socioeconômico. Este enquadramento é importante, na 

medida em que permite a correspondência das áreas atingidas com os contextos mais 

amplos definidores de relevâncias e potencialidades (científicas e patrimoniais). 

 

Por sua vez, sobre os aspectos preventivos e de avaliação de risco arqueológico, as 

áreas de influência são normalmente correlacionadas àquelas definidas para o meio 

físico, por ser o solo/sedimento, um dos seus componentes, ou seja, a principal matriz 

de sustentação dos sítios arqueológicos. 

 

Com base nessa inserção, a definição das áreas de influência do empreendimento, 

seguiu os seguintes critérios de demarcação. 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Corresponde à área do terreno diretamente afetada antrópica e fisicamente pelas 

obras necessárias a implantação do empreendimento (Figura 82). No caso da Linha 

Azul do Metrô de Curitiba, corresponde a: 

 áreas de instalação das estações e obras; 

 faixa de 50 m para cada lado do eixo do metrô e off-set de até 100 m no entorno 

das áreas previstas para estações, terminais e demais intervenções; 

 áreas destinadas às instalações, pátio de máquinas, canteiro de obras, acessos 

e limpezas, área de movimentação de maquinas e pessoal, áreas de 

empréstimo e bota foras, obras de arte, etc. incluindo ainda toda e qualquer 

área que envolva obras com revolvimento de solos/sedimentos constando ou 

não do projeto básico. 

 

Área de Influência Direta (AID) 

Do ponto de vista dos contextos definidores de significâncias e potencialidades, 

podem ser caracterizados segmentos das sub-bacias hidrográficas e divisores 

atravessados pelo eixo (importantes no contexto de ocupação pré-colonial e colonial 

antigo), mas também pelos limites atuais dos bairros atravessados pelo 
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empreendimento (Santa Cândida, Tingui, Boa Vista, Bacacheri, Cabral, Juvevê, 

Centro, Centro Cívico, São Francisco, Rebouças, Batel, Água Verde, Ahú, Vila Isabel, 

Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho, CIC e Tatuquara). Os limites 

associados aos bairros inserem-se em contextos históricos de ocupação da cidade, 

abarcando ainda aspectos de gestão pública de bens culturais.  

 

No aspecto de avaliação de impactos, a AID corresponde ao entorno do 

empreendimento em uma faixa de cerca de até 150 m para cada lado do eixo, onde 

possam existir recursos de interesse patrimonial ou aspectos potenciais para a 

ocorrência, preservação e fruição desses bens (Figura 82).  

 

 Área de Influência Indireta (AII) 

Do ponto de vista dos contextos mais amplos definidores de relevâncias e 

potencialidades corresponde a região geoambiental em que está inserido o 

empreendimento, neste caso, o segmento da bacia hidrográfica do rio Iguaçu e sua 

principais sub-bacias (rio Atuba, Bacacheri, Belém, Ivo, etc).  

 

Quanto aos limites administrativos, compreende a RMC, em especial os limites do 

município e zonas lindeiras (pertencentes aos municípios de Araucária, Fazenda Rio 

Grande, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do 

Sul, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro e Campo Largo).  

 

Do ponto de vista de impactos ou riscos, compreende uma faixa de 500 m, para cada 

lado do eixo (Figura 82), como faixa mais significativa de pressão imobiliária, capaz de 

produzir interferências sobre terrenos potenciais, bens de interesse patrimonial e 

ainda, nos direcionamentos públicos de uso e fruição desses bens (educação, turismo, 

lazer, etc). 
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Figura 82 – Delimitação da Área de Influência da Arqueologia 
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Quadro 23 - Resumo das áreas de influência para cada meio avaliado no Estudo Complementar de Impacto Ambiental 

ÁREA DE ESTUDO ADA AID AII 

Físico 

Físico 

Aproximadamente 50 m para cada lado dos 

limites de implantação do traçado do Metrô, 

incluindo trecho linear, estações e terminais, 

e do pátio 

Faixa de 500 m de cada lado dos limites 

de implantação do traçado do Metrô, 

incluindo trecho linear, estações e 

terminais, e do pátio 

Sub-bacias do Rio Atuba, Rio Belém, 

Ribeirão dos Padilha, Alto Boqueirão, Rio 

Barigui e contribuição direta do Rio Iguaçu, 

abrangendo uma área de 58.927,37 ha, na 

bacia do Alto Iguaçu 

Atmosférico 

Região das proximidades das vias onde 

circulam atualmente os ônibus a serem 

substituídos pelo metrô 

Não se aplica Não se aplica 

Acústica 

Faixa de lotes marginais ao eixo central do 

sistema trinário, que distem cerca de 50 m 

do centro da via exclusiva de circulação de 

ônibus e o pátio de manutenções 

Corresponde à quadra (aproximadamente 

100 m) marginal ao eixo central do 

sistema trinário. Bem como ao entorno 

imediato do pátio de manutenções, 

definida como um raio de 100 m a partir 

das divisas do lote 

Corresponde às quadras marginais às vias 

laterais do sistema trinário. Em relação ao 

pátio de manutenções, esta área é de um 

raio de 200 m das divisas do lote 

Biótico 
Fauna 

Flora 

As vias e o pátio, onde está prevista a 

implantação do empreendimento 

Faixa total de 200 m, ou seja, 100 m para 

cada lado da via existente, no trecho 

linear. E um buffer de 100 m a partir dos 

limites do pátio 

Faixa total de 800 m, ou seja, 400 m para 

cada lado do traçado a partir da AID, para 

o trecho linear. E um buffer de 400 m a 

partir dos limites da AID no pátio 

Socioeconômico 

Bairros de Curitiba previstos a serem 

transpassados e/ou diretamente afetados 

pelo traçado projetado 

Cidade de Curitiba Região Metropolitana de Curitiba 

Arqueologia 

 

Faixa de 50 m para cada lado do eixo do 

metrô e off-set de até 100 m no entorno das 

áreas previstas para estações, terminais e 

demais intervenções. Inclui áreas de 

instalação das estações, pátio de máquinas, 

canteiro de obras, acessos e limpezas, área 

de movimentação de máquinas e pessoal, 

áreas de empréstimo e bota-foras 

Corresponde ao entorno do 

empreendimento em uma faixa de até 150 

m para cada lado do eixo existente 

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

 

O presente capítulo trata da complementação e atualização do diagnóstico ambiental, 

item 5, apresentado no Estudo de Impacto Ambiental para a implantação da Linha 

Azul – Santa Cândida/CIC Sul do sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da 

Rede Integrada de Transporte, elaborado pela Ecossistema (2010). 

 

Assim sendo contempla dados mais atuais das diferentes especialidades abrangidas, 

bem como os resultados dos levantamentos específicos efetuados na área prevista 

para implantação do Pátio Metroviário.   

  

4.1 MEIO FÍSICO 

 

4.1.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Mantêm-se todas as metodologias e materiais apresentados no EIA-RIMA 

(ECOSSISTEMA, 2010), tendo sido executadas adicionalmente a revisão e 

atualização dos dados, incluindo a visita à área prevista para implantação do Pátio 

Metroviário. 

 

4.1.2 RESULTADOS - CONTEXTO REGIONAL 

 

Em relação ao contexto regional, especialmente em termos geomorfológicos, 

geológicos, hidrográficos, pedológicos e hidrogeológicos, não ocorreu qualquer 

mudança significativa em relação aos aspectos físicos, mantendo-se a descrição 

original do EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010).  

 
Destaca-se a substituição do Mapa Hipsométrico da AII da Linha Azul do Sistema de 

Metrô de Curitiba (Figura 36; ECOSSISTEMA, 2010) o qual foi atualizado conforme 

demanda do traçado e do pátio de manobras, apresentado na Figura 83. 
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Figura 83 - Mapa Hipsométrico da AII da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 
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4.1.3 CONTEXTO LOCAL 

 

Da mesma forma, em relação ao contexto local, mantêm-se os dados apresentados 

anteriormente (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

Além disso, no presente estudo são apresentadas algumas atualizações ou figuras 

adequadas às Áreas de Influência revisadas, das quais encontra-se a figura relativa ao 

Contexto Geológico Local com destaque para Área de AID e ADA da Linha Azul do 

Sistema de Metrô de Curitiba (Figura 39; ECOSSISTEMA, 2010), agora reapresentada 

na Figura 84.  
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Figura 84 - Contexto Geológico Local com destaque para Área de AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 
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Fontes Potencialmente Poluidoras 

 

Em relação a presente complementação ao EIA (ECOSSISTEMA, 2010), destaca-se 

que apenas os estabelecimentos de comercialização de hidrocarbonetos possuem 

controle sistemático, com cadastro atualizado, justamente por representarem risco 

potencial maior.  

 

Desta forma, a análise foi atualizada com base no Programa de Controle de Postos de 

Combustíveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, identificando-se ao longo do 

traçado em estudo, os postos de combustíveis em implantação, em atividade e as 

áreas onde já foram desenvolvidas atividades de armazenamento de combustíveis, 

indicando locais com passivo ambiental por contaminação de hidrocarbonetos. 

 

Os dados foram levantados no cadastro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMMA) de Curitiba em setembro de 2009 e atualizados em abril de 2013. Ao todo a 

AID abrangerá 69 postos de combustíveis (em operação e desativados), sendo que 18 

apresentam indícios de contaminação, 43 não apresentam indícios de contaminação, 

5 estão em processo de remediação e para 3 não há informação (Figura 85 e Quadro 

24). 
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Figura 85 – Localização dos postos de combustíveis localizados na AID do Metrô 
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Quadro 24 - Localização e situação ambiental dos postos de combustíveis localizados 

na AID do Sistema de Metrô de Curitiba (2014) 

Nº 

ÁREA DO       

LOTE 
LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO AMBIENTAL EM 2014 

Posto COORDENADA X COORDENADA Y 
 

1 885 673577,55 7185318,22 Sem indício de contaminação 

2 1.004,00 674199,086 7186716,64 Em processo de remediação 

3 1.041,00 674150,14 7186662,59 Sem indício de contaminação 

4 528 674524,164 7186277,37 Sem indício de contaminação 

5 190 674536,469 7186270,48 Em processo de remediação 

6 888 674755,04 7186044,13 Com indício de contaminação 

7 525 674866,358 7185865,93 Com indício de contaminação 

8 1.039,00 674625,312 7185644,05 Sem indício de contaminação 

9 1.968,00 674199,563 7185470,56 
Sofreu remediação. Sem indício de novas 

contaminações 

10 235 673741,441 7187048,68 Sem indício de novas contaminações 

11 1.205,00 673984,369 7187277,62 Sem indício de novas contaminações 

12 1.488,00 674621,246 7187596,38 Em processo de remediação 

13 615 674699,911 7187104,78 Sem indício de novas contaminações 

14 980 674008,852 7185321,47 Com indício de contaminação 

15 571 673753,624 7185093,66 Com indício de contaminação 

16 578 673538,48 7185139,48 
Sofreu remediação. Sem indício de novas 

contaminações 

17 520 673665,425 7184800,78 Com indício de contaminação 

18 2.225,00 674494,52 7185304,89 
Sofreu remediação. Sem indício de novas 

contaminações 

19 917 674717,666 7185420,94 
Sofreu remediação. Sem indício de novas 

contaminações 

20 873 674798,192 7185253,91 Sem informações 

21 5.077,00 674950,365 7185624,43 Sem indício de contaminação 

22 581 671764,385 7184415,51 Sem indício de contaminação 

223 1384 671892,753 7184373,43 Com indício de contaminação 

224 1.577,00 672781,731 7184703,86 Sem indício de contaminação 

225 441 672674,493 7184405,93 Sem indício de novas contaminações 

226 2.230,00 672147,186 7183981,25 Com indício de contaminação 

227 1.399,00 672158,654 7183007,93 Sem indício de contaminação 

228 1460 671912,448 7182453,41 Sem indício de contaminação 

229 975 672454,993 7185111,06 Com indício de contaminação 

330 1.064,00 672521,653 7184790,66 Sem indício de contaminação 

331 456 672915,821 7184938,24 Sem indício de novas contaminações 

332 1.080,00 676168,496 7189290,77 Sem informações. Posto desativado 

33 1.864,00 675943,243 7188937,29 Sem indício de contaminação 
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Nº 

ÁREA DO       

LOTE 
LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO AMBIENTAL EM 2014 

Posto COORDENADA X COORDENADA Y 
 

334 1.820,00 675814,524 7188646,73 Sem indício de novas contaminações 

35 1.767,00 675499,991 7188842,34 Sem indício de novas contaminações 

36 18.053,00 675563,827 7188532,41 Com indício de contaminação 

37 1.942,00 671436,821 7181107,71 Sem indício de contaminação 

38 998 671690,851 7180962,53 
Sofreu remediação. Sem indício de novas 

contaminações 

39 1.975,85 671504,052 7182002,06 Com indício de contaminação 

40 1.020,00 671679,671 7182315,6 Com indício de contaminação 

41 1.939,00 671834,489 7182617,26 Sem indício de contaminação 

42 484 671544,093 7182932,34 Sem informações. Posto destivado 

43 2.125,00 676868,917 7190236,45 Sem indício de contaminação 

44 547 676699,42 7190091,7 
Sofreu remediação. Sem indício de novas 

contaminações 

45 1.600,00 676375,27 7189865,8 Com indício de contaminação 

46 918 677697,068 7191345,71 Com indício de contaminação 

47 1.085,00 677053,235 7190303,07 Sem indício de contaminação 

48 2.672,80 671779,886 7180514,04 Sem indício de contaminação 

49 2.180,00 671902,701 7179703,29 Sem indício de contaminação 

50 17.892,00 671595,266 7180016,67 Sem indício de contaminação 

51 29.643,00 671674,739 7179343,5 Em processo de remediação 

52 2.980,00 671411,778 7179508,97 Sem indício de novas contaminações 

53 2.098,30 671406,721 7180557,6 Sem indício de contaminação 

54 955 671073,555 7178977,76 Sem indício de contaminação 

55 1.855,00 678401,015 7191984,72 Sem indício de contaminação 

56 1.428,00 679108,23 7192314,2 Com indício de contaminação 

57 1.056,00 678381,189 7191140,42 Sem indício de contaminação 

58 2.292,00 671571,996 7178861,62 Com indício de contaminação 

59 1.006,00 671796,699 7178412,56 Sem indício de contaminação 

60 3.120,00 671255,989 7178393,76 Sem indício de contaminação 

61 1.887,00 671277,504 7177469,15 Sem indício de contaminação. Desativado 

62 2.368,00 671187,81 7177266,92 Com indício de contaminação 

63 44.680,00 671750,666 7177844,49 Sem indício de contaminação 

64 5.426,00 671675,902 7175887,01 Com indício de contaminação 

65 22.904,00 671335,849 7175749,37 Em processo de remediação 

66 21.848,00 671417,346 7175998,14 Com indício de contaminação 

67 1.932,00 671361,457 7176732,79 Sem indício de contaminação 

68 2800 671199,614 7176425,94 Sem indício de contaminação 

69 531 672223,638 7183889,1 Sem indício de contaminação. Desativado 

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, 2014 
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Caracterização Geomorfológica  

 

Em relação à caracterização geomorfológica, destaca-se a atualização da Figura 

Compartimentos Morfológicos (Figura 40; ECOSSISTEMA, 2010), a qual se tornou a 

Figura 86, ilustrando que a AID e a ADA do empreendimento inserem-se integralmente 

na unidade morfoescultural do Primeiro Planalto Paranaense, abrangendo as unidades 

geomorfológicas: Planalto de Curitiba e Planalto do Alto Iguaçu (MINEROPAR, 2007). 

Decorrente dessa alteração, também efetuou-se a atualização da figura relativa aos 

Compartimentos Morfológicos Sistema de Colinas II (Figura 47; ECOSSISTEMA, 

2010), representada pela Figura 87. 
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Figura 86- Compartimentos Morfológicos definidos para a AID e ADA do Sistema de 

Metrô de Curitiba 
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Figura 87 - Compartimentos Morfológicos Sistema de Colinas II da AID e ADA do 

Sistema de Metrô de Curitiba 
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Quanto à hipsometria, a Figura 49 (ECOSSISTEMA, 2010), foi atualizada, se tornando 

a Figura 88, a seguir. 

 

Figura 88 - Mapa Hipsométrico da AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de 

Curitiba 
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Qualidade das Águas 

 

A qualidade das águas medida através do Índice de Qualidade das Águas (IQA), 

desenvolvido na década de 1970 nos Estados Unidos, é um método de mensuração 

 on a rado e a   a ente adotado no  ra i . O  IQA’  da   ub-bacias que drenam 

áreas de AID e ADA da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba foram 

disponibilizados pelo Instituto Águas Paraná, instituição sucessora da SUDERHSA, 

através de contato direto.  

 

No total, 13 estações de medição dos índices de qualidade das águas contemplam a 

área de interesse. Possivelmente por motivo de problemas de manutenção, algumas 

estações não possuem registros contínuos, mas que de qualquer forma ilustram de 

maneira satisfatória o IQA das sub-bacias.  

 

Como ocorre em quase a tota idade do território na iona    or o  d’   ua que drena  

áreas urbanizadas são bastante afetados pelas ligações de esgoto clandestinas. As 

sub-bacias em questão não fogem desse cenário, as 13 estações de medição 

mostram que os rios que drenam a área em estudo estão comprometidos pela 

poluição gerada na cidade.  

 

A seguir são relacionadas as estações de medição do IQA de cada sub-bacia da AID 

(Figura 101), e os resultados atualizados até 2012, conforme sua disponibilidade. 

 

Quadro 25 - Bacia do Rio Atuba 

BACIA DO RIO ATUBA 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO POSIÇÃO NO CURSO DO RIO 

65007010 AI–55: Jus. Cor. Monjolo Atuba montante 

65007020 AI-62: Parque Bacacheri Bacacheri montante 

65007045 
AI-08: Terminal Afonso 

Camargo 
Atuba médio/jusante 
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Figura 89 - IQA - Rio Atuba (montante) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
 
 
 

 
Figura 90- IQA - Rio Bacacheri (montante) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
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Figura 91 - IQA - Rio Atuba (médio/jusante) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 

 

Quadro 26 - Bacia do Rio Belém 

BACIA DO RIO BELÉM 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO POSIÇÃO NO CURSO DO RIO 

65011000 AI-56: Mont. Parque São Lourenço Belém montante 

65011400 AI-19: Prado Velho Belém médio 

65011500 AI-15: Rodolfo Bernardelli Belém jusante 

 

 

 
Figura 92 - IQA - Rio Belém (montante) 

Fonte: Instituto Águas Parana 
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Figura 93 - IQA - Rio Belém (médio) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 

 
 
 

 
Figura 94 - IQA - Rio Belém (jusante) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 

 
 

Quadro 27 - Bacia do Ribeirão dos Padilhas 

BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO POSIÇÃO NO CURSO DO RIO 

65014000 AI-09: Jardim Paranaense  Padilha Jusante 
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Figura 95 – IQA – Rio Padilha (jusante) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 

 

Quadro 28 - Bacia do Rio Barigui 

BACIA DO RIO BARIGUI 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO POSIÇÃO NO CURSO DO RIO 

65019685 AI-61: Rua João Bettega Barigui médio 

65019700 AI-10: Ponte da Cachimba Barigui jusante 

 

 

 
Figura 96 - IQA - Rio Barigui (médio) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
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Figura 97 - IQA - Rio Barigui (jusante) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
 
 

Quadro 29 - Bacia do Rio Iguaçu 

BACIA DO RIO IGUAÇU 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO POSIÇÃO NO CURSO DO RIO 

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

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

dos Padilhas 

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

 

 
Figura 98 - IQA - Rio Iguaçu (entre as sub-bacias Atuba e Belém) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
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Figura 99 - IQA - Rio Iguaçu (entre as sub-bacias Belém e Ribeirão dos Padilhas) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
 
 
 
 
 

 
Figura 100 - IQA - Rio Iguaçu (entre as sub-bacias Padilhas e Barigui) 

Fonte: Instituto Águas Paraná 
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Figura 101 – Localização das estações de monitoramento de IQA 

 
 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

223 

A análise dos índices mostra que todas as sub-bacias analisadas têm problemas 

quanto à qualidade das águas. O registro histórico do IQA da Bacia do Rio Atuba 

 o tra va ore   rati a ente e ta nado  na   a  e ‘Rui ’. A  a ia do Rio  e é  

ta  é  a re enta va ore  e ta nado  na   a  e ‘Rui ’ a montante, porém, no curso 

 édio e ju ante  a qua e tota idade do  va ore  di inui e  ai na   a  e ‘ é  i a’.  

 

A Bacia do Ribeirão dos Padilhas na primeira metade das leituras foi classificada como 

‘ é  i a’  a outra  etade   ai  re ente  atin iu a  un  va ore  da   a  e a i a  

‘Rui ’.  

 

A Bacia do Rio Barigui possui valores de IQA similares entre o curso médio e jusante, 

em ambas as leituras os valores atingiram números próximos do limite entre as 

  a  e  ‘ é  i a’ e ‘Rui ’. Da  e ta õe  ana i ada  a que identifi ou  i nifi ativa 

variação do IQA foi a situada na BR 277 no rio Iguaçu. Na primeira metade dos valores 

o tido   a  aioria da   a  ifi a  o o tida  aiu na   a  e ‘Razo ve ’. J  a  e unda 

 etade   ai  re ente  reve ou va ore  na   a  e ‘Rui ’ e ainda a  un  na   a  e 

‘ é  i a’. A  outras duas estações do rio Iguaçu registraram o mesmo 

comportamento da segunda metade das leituras realizadas pela primeira estação, ou 

 eja  varia  o  rati a ente r t i a entre a    a  e  ‘ é  i a’ e ‘Rui ’.  

 

Aspectos Geológicos e Geotécnicos ao longo da diretriz estudada 

 

Ao longo do desenvolvimento do projeto básico, foi produzida grande quantidade de 

dados geológicos e geotécnicos específicos, consolidados no Relatório de Estudos 

Geológicos e Geotécnicos elaborado pelo Consórcio Novomodal em 15 de julho de 

2010. Naquela etapa do estudo foram executados os seguintes serviços geotécnicos: 

 
Quadro 30 - Serviços Geotécnicos 

INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS EXECUTADAS 

TIPO UNIDADE QUANTIDADE 

Ground Penetration Radar m 2402 

Sondagens a percussão sondagem 169 

Sondagens mistas sondagem 11 

Sondagens a trado sondagem 21 

Piezômetro casagrande piezômetro 01 

Indicadores de nível d´água indicador 05 

Ensaios de permeabilidade in situ ensaio 27 

Fonte: PMC, 2014b 
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Com os dados obtidos em 2010 foi elaborado o perfil geológico-geotécnico ao longo 

do traçado da Linha Azul do Metrô de Curitiba, considerando os métodos construtivos 

então aplicados, conforme apresentado na Tabela 25 do Volume I do EIA RIMA 

(ECOSSISTEMA, 2010). 

 

Destacava-se, naquela oportunidade, que, principalmente no trecho em túnel, entre as 

estacas 504 a 650 (Estação Água Verde à Estação Eufrásio Corrêa), a grande maioria 

das sondagens a percussão não atingiu a cota do greide, sendo importante uma 

complementação das investigações para a confirmação das premissas do projeto 

básico quanto à intercepção do Embasamento Cristalino no segmento. 

 

As investigações levadas a efeito na fase do projeto básico consideravam o método 

construtivo antigo, com menor profundidade. O novo método construtivo proposto 

prevê o túnel em maior profundidade. 

 

Para contemplar esta importante alteração foram executadas 6 sondagens mistas com 

o objetivo de melhor caracterizar o limite da Formação Guabirotuba e identificar 

possíveis contatos com o embasamento ou solos residuais. Estas sondagens, 

executadas próximas às futuras estações, com uma profundidade média de 5 m 

abaixo da base do túnel, atingiram a profundidade média de 30 m e foram encerradas, 

em média, 5 m abaixo da base do túnel, conforme apresentado na Figura 102. 

 

 
Figura 102 – Sondagens realizadas em julho de 2013 

Fonte: PMC, 2014 (Anexo III – Diretrizes Básicas de Projeto, 2013) 

 
Em que pese o perfil geológico geotécnico não ter sido atualizado nesta nova fase do 

projeto, a análise das informações das sondagens adicionais e dos elementos do 

projeto, permitem que seja delineado o seguinte panorama das condicionantes 

geológicas nas principais obras do corredor (Quadro 31). 
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Quadro 31 – Condicionantes Geológicas 

DESCRIÇÃO km GEOLOGIA 
MÉTODO 

CONSTRUTIVO 

Pátio 0 0+200 Fm Guabirotuba Terraplenagem 

Segmento elevado 0+200 1+482 Fm. Guabirotuba Elevado 

Estação CIC Sul 1+482 1+618 Fm. Guabirotuba Elevado 

Segmento elevado 1+618 2+420 Fm. Guabirotuba Elevado 

Segmento em túnel 2+420 3+489 Fm. Guabirotuba Shield 

Terminal Pinheirinho 3+489 3+625 Fm. Guabirotuba Cut and cover 

Segmento em túnel 3+625 4+640 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Santa Regina 4+640 4+776 Fm. Guabirotuba Cut and Cover 

Segmento em túnel 4+776 5+819 Fm. Guabiroyuba Shield 

Terminal Capão Raso 5+819 5+955 Fm. Guabirotuba NATM 

Segmento em túnel 5+955 6+703 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Hospital Militar 6+703 6+839 Fm. Guabirotuba Cut and cover 

Segmento em túnel 6+839 7+600 Fm. Guabirotuba Shield 

Terminal do Portão 7+600 7+736 Fm. Guabirotuba NATM 

Segmento em túnel 7+736 8+698 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Morretes 8+698 8+834 Fm. Guabirotuba Cut and cover 

Segmento em túnel 8+834 10+059 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Água Verde 10+059 10+195 Fm. Guabirotuba Cut and cover 

Segmento em túnel 10+159 11+456 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Bento Viana 11+456 11+592 Fm. Guabirotuba Cut and cover 

Segmento em túnel 11+592 12+252 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Bento Viana 12+252 12+388 Fm. Guabirotuba Cut and cover 

Segmento em túnel 12+388 13+036 Fm. Guabirotuba Shield 

Estação Eufrásio Correa 13+036 13+172 Complexo Gnais. Cut and cover 

Segmento em túnel 13+172 13+985 Complexo Gnais. Shield 

Estação Rua das Flores 13+985 14+121 Complexo Gnais. NATM 

Segmento em túnel 14+121 15+022 Complexo Gnais. Shield 

Estação Passeio Publico 15+022 15+158 Complexo Gnais. NATM 

Segmento em túnel 15+158 15+976 Complexo Gnais. Shield 

Estação Juveve 15+976 16+112 Complexo Gnais. Cut and cover 

Segmento em túnel 16+112 17+432 Complexo Gnais. Shield 

Terminal Cabral 17+432 17+568 Complexo Gnais. Cut and cover 

Segmento em túnel 17+568 19+312 Complexo Gnais. Shield 

Terminal Boa Vista 19+312 19+448 Complexo Gnais. Cut and cover 

Segmento em túnel 19+448 21+620 Complexo Gnais. Shield 

Terminal Santa Cândida 21+620 21+756 Complexo Gnais. Cut and cover 

Segmento em túnel 21+756 22+180 Complexo Gnais. Shield 

Fonte: PMC, 2014b 
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Vulnerabilidade e risco geológico 

 

Conforme descrito no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), a AID e a ADA do Metrô de 

Curitiba estão quase totalmente impermeabilizadas por pavimentação das ruas, o que 

leva ao abrandamento ou até à suspensão dos processos de evolução da paisagem, 

consequentemente reduzindo a vulnerabilidade ambiental e o risco geológico.  

 

De forma geral, a AID e a ADA do Metrô de Curitiba podem ser caracterizadas como 

área de vulnerabilidade baixa a erosão laminar e linear, devido às condicionantes 

geológicas e pedológicas associadas ao relevo de baixa declividade. Em áreas de 

maior declividade, há maior possibilidade de movimentos de massa, mesmo assim 

pouco significativa, como na porção norte do traçado, mas o que demanda cuidados 

específicos nos cortes e aterros, que devem receber proteção vegetal (SANTOS et al., 

2007). 

 

Quadro 32 - Síntese da vulnerabilidade geoambiental da AID e da ADA da Linha Azul 

do Sistema de Metrô de Curitiba 

Unidade 

morfo-

escultural 

Compartiment

o morfológico 

Geologia 

Dominante 
Solos 

Dissecação 

dominante 

Vulnerabilidade e 

principais processos 

geomabientais 

Primeiro 

Planalto 

Paranaense 

Sistema de 

Colinas I 

Complexo 

Gnáissico 

Migmatítico e 

Formação 

Guabirotuba 

Argissolos e 

Latossolos 
Média 

Moderada 

vulnerabilidade a 

erosão laminar e 

linear; possibilidade 

de colapsos e 

instabilização de 

taludes 

Sistema de 

Colinas II 

Formação 

Guabirotuba 

Cambissolos e 

Latossolos 
Baixa 

Baixa vulnerabilidade 

a erosão laminar e 

linear; possibilidade 

de colapsos e 

instabilização de 

taludes 

Planícies 

Planícies e 

terrenos 

aluvionares 

Sedimentos 

recentes 
Organossolos --- 

Alta vulnerabilidade 

à poluição das águas 

subterrâneas 

Fonte: Ecossistema, 2010 
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4.2 ATMOSFÉRICO 

 

4.2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A revisão e complementação do diagnóstico do meio atmosférico embasou-se nos 

dados relativos à qualidade do ar, em função da publicação do Relatório da Qualidade 

do Ar na RMC de 2009 e no boletim mensal referente à setembro de 2014 (IAP, 2014). 

 

4.2.2 RESULTADOS 

 

Em relação ao Monitoramento da Qualidade do Ar na RMC, existem estações 

controladas pelo IAP nas cidades de Curitiba, Araucária e Colombo, cuja localização 

está representada na Figura 103. 

 

 
Figura 103 – Localização das Estações de Monitoramento de Qualidade do Ar 

Fonte: IAP, 2014 

 

As normativas que contemplam os padrões de qualidade do ar são a Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 03/90 e a Resolução da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) n° 016/2014. O 

padrão primário é definido como as concentrações de poluentes que, se forem 

ultrapassadas, poderão causar danos à saúde da população. E o padrão secundário é 

definido como as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo de 
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efeito adverso sobre o bem-estar da população, dano à fauna, à flora, aos materiais e 

ao meio ambiente em geral. Tais padrões encontram-se descritos no Quadro 33. 

 

Quadro 33 – Padrões de Qualidade do Ar 

POLUENTE 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÃO PRIMÁRIO 

(µg/m
3
)
1
 

PADRÃO SECUNDÁRIO 

(µg/m
3
)
1
 

Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) 

24 horas 

1 ano
2
 

240
3
 

80 

150
3
 

60 

Fumaça 
24 horas 

1 ano
2
 

150
3
 

60 

100
3
 

40 

Partículas Inaláveis (PI) 
24 horas 

1 ano
2
 

150
3
 

50 

150
3
 

50 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 horas 

1 ano
2
 

365
3
 

80 

100
3
 

40 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

1 hora 

8 horas 

40.000
3
 

10.000
3
 

40.000
3
 

10.000
3
 

Ozônio (O3) 1 hora 160
3
 160

3
 

Dióxido de Nitrogênio 

(NO2) 

24 horas 

1 ano
2
 

320 

100 

190 

100 

Notas: 1) Condições de referência: temperatura de 25ºC e pressão de 101,32 kPa. 
2) Média geométrica para PTS; para as restantes substâncias as médias são aritméticas. 
3) Não deve ser excedida mais de uma vez por ano. 
Fonte: Resolução CONAMA n° 03/90 

 

O estudo realizado por Ecossistema (2010) baseou-se nos resultados obtidos no 

Relatório Anual do IAP de 2008, que resume a situação da qualidade do ar da RMC, 

de acordo com poluentes que possuem limites estabelecidos na legislação brasileira. 

A partir disso, foram efetuadas simulações com o modelo WRF/Chem e modelo tipo 

pluma para o período de 14 a 17 de julho de 2008, período escolhido devido às 

condições meteorológicas apresentadas e concentrações dos poluentes. 

 

Também foi calculada a possível quantidade de emissões que serão mitigadas com a 

implantação da Linha Azul do Metrô, considerando a emissão devido à retirada de 

circulação do ônibus das linhas desse eixo, bem como das linhas que terão sua 

quilometragem reduzida. 

 

Com isso foi possível concluir que a implantação do Metrô acarretará redução das 

emissões de poluentes oriundas do processo de combustão – tais como CO, NO2, 

COVs, SO2 e MP10 - e também de outros poluentes, como: black carbon, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e metais. O que leva a melhoria da qualidade 

do ar. 
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A partir das informações apresentadas no estudo realizado pela Ecossistema (2010) 

faz-se necessária sua complementação baseado no Relatório da Qualidade do Ar na 

RMC de 2009 e no boletim atualizado de setembro de 2014, fornecidos pelo IAP. 

 

No Relatório da Qualidade do Ar na RMC, efetuado pelo IAP (2009), apresentado no 

Quadro 34, estão descritos os parâmetros que ultrapassaram os padrões primários 

previstos na Resolução CONAMA n° 03/90 e na Resolução SEMA n° 016/2014. 

Quando o parâmetro foi monitorado e não houve ultrapassagem sua representação 

será zero (0), quando o parâmetro não foi monitorado será traço (-). 

 

Quadro 34 – Parâmetros de Qualidade do Ar Ultrapassados 

MUNICÍPIO ESTAÇÃO PTS FUMAÇA PI SO2 CO O3 NO2 TOTAL 

Curitiba 

Santa Cândida - - - 0 - 0 0 0 

Boqueirão - - 0 0 0 0 - 0 

Santa Casa 0 0 - 0 - - - 0 

Ouvidor Pardinho 0 - 0 0 - 0 0 0 

Araucária 

CSN-CISA 1 - 0 0 - 0 0 1 

Assis Automática 0 - - 0 - 1 0 1 

UEG - - 0 0 0 0 1 1 

Repar 0 - 0 2 0 0 4 6 

Seminário - 0 - 0 - - - 0 

S. Sebastião - 0 - 0 - - - 0 

Assis Manual - 0 - 0 - - - 0 

Colombo Colombo 10 - 3 - - - - 13 

 

Por 

município 

Curitiba 0 0 0 0 0 0 0 0 

Araucária 1 0 0 2 0 1 5 9 

Colombo 10 - 3 - - - - 13 

Total 11 0 3 2 0 1 5 22 

Obs: a estação de monitoramento CIC teve sua operação interrompida no período desta medição em 
função de atos de vandalismo.  
Fonte: IAP, 2009 

 

Em Curitiba os parâmetros monitorados não ultrapassaram os limites previstos, 

apresentando qualidade do ar classificado como boa. Entretanto em Araucária e 

Colombo houve ultrapassagens em alguns parâmetros, sendo eles: PTS, SO2, O3 e 

NO2 em Araucária e PTS e PI em Colombo. 

 

Especificamente para Colombo os parâmetros foram ultrapassados em função de 

poluição por materiais particulados provenientes de indústrias de cal e calcário 

localizadas na região. 
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Além disso, outros fatores contribuem para que ocorram tais ultrapassagens, como é o 

caso da condição de dispersão dos poluentes e a frequência das chuvas. 

 

Segundo o boletim de medição relativo ao mês de setembro de 2014 (IAP, 2014), a 

qualidade do ar pode ser expressa conforme Figura 104. Nota-se que neste período 

predomina a condição boa, com variações para regular. Houve apenas uma medição 

em que a qualidade foi classificada como inadequada e três medições em que foi 

classificada como má, ambos os casos ocorreram na Estação Colombo.  

 

 
Figura 104 – Qualidade do Ar no mês de Setembro de 2014 

Fonte: IAP, 2014 

Legenda: 

Categoria Qualidade do Ar Impacto 

Boa IQA até 50 Nenhum ou muito pequeno 

Regular IQA entre 51 e 100 Apenas em pessoas muito sensíveis 

Inadequada IQA entre 101 e 200 Em pessoas sensíveis com sensibilidade média, de forma mais 
acentuada em pessoas sensíveis 

Má IQA entre 201 e 300 Em pessoas com sensibilidade média e com efeitos mais graves 

Péssima IQA acima de 300 Na população em geral 

 

Estas ultrapassagens afetam a qualidade de vida da população, bem como a fauna, a 

flora, os materiais e o meio ambiente de modo geral, causando danos aos mesmos. 

Uma vez que o contato com o meio atmosférico é constante, mesmo que os efeitos 

não sejam percebidos de imediato, é provável que sejam percebidos a longo prazo.  
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A não ultrapassagem dos limites previstos nos padrões de qualidade do ar não 

assegura completamente o bem estar da população, mas caso sejam ultrapassados a 

probabilidade de causar danos à saúde aumenta, principalmente para pessoas mais 

sensíveis como crianças e idosos. 

 

Ou seja, mesmo a poluição atmosférica estando abaixo dos padrões de qualidade do 

ar os efeitos adversos existem, embora estejam limitados a um nível aceito pela 

legislação. Entretanto é necessário ressaltar que a redução de suas concentrações no 

ambiente resultam em ganho na qualidade de vida. 

 

4.3 VIBRAÇÕES E RUÍDOS 

 

O agente caracterizador da poluição sonora urbana é denominado de ruído urbano ou 

ruído ambiental. É considerado um ruído complexo, pois é composto de várias 

parcelas de ruídos secundários, provenientes de fontes e atividades diversas. Sendo 

assim, para se gerenciar e controlar este tipo de ruído é necessário intervir em cada 

parcela que o compõe separadamente. 

 

Vários pesquisadores têm buscado caracterizar o ruído ambiental e identificar seus 

efeitos sobre os seres humanos (ZANNIN et. al., 2002; ZANNIN et. al., 2001; 

MASCHKE, 1999; KAGEYAMA et al.; OSADA et. al., 1997; SAADU et. al., 1996; 

GARCIA et. al., 1992). Estes trabalhos têm mostrado um crescente relato de incômodo 

da população urbana em todos os continentes. Nestes trabalhos têm sido apontados 

os malefícios que a exposição ao ruído urbano acima de 65 dB(A) pode expor os 

indivíduos, tais como: irritabilidade, aumento da pressão arterial, dor de cabeça, 

insônia, liberação de hormônios correlacionados ao estresse como adrenalina e 

cortisol, entre outros.  

 

Além destes riscos, esses trabalhos apontam que o ruído de tráfego e o ruído 

produzido pela vizinhança são considerados pela população como os principais 

causadores de incômodo. Em Curitiba um levantamento realizado por Zannin et. al. 

(2002), em que foram realizadas entrevistas junto à população, demonstrou que 73% 

dos entrevistados consideraram o ruído de tráfego como principal fonte de incômodo. 
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4.3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos adotados para a obtenção dos dados de campo e predições 

apresentados neste relatório são os mesmos adotados no EIA-RIMA de 2010, tendo 

sido executadas adicionalmente a revisão e atualização dos dados, incluindo a visita à 

área projetada para implantação do Pátio Metroviário. 

 

Emissão e Imissão Sonora 

 

Dois critérios de avaliação devem ser levados em consideração para uma correta 

avaliação dos níveis sonoros. Trata-se dos conceitos de emissão e imissão sonora. A 

emissão sonora designa o som que parte de uma determinada fonte enquanto a 

imissão sonora designa o som que é recebido em uma determinada posição.  

 

Estes conceitos são fundamentais para a caracterização de um determinado cenário 

quanto à magnitude da poluição sonora. 

 

Neste trabalho adotou-se como critério de avaliação a imissão sonora, ou seja, o 

diagnóstico realizado considera os níveis sonoros imitidos em função da posição do 

ponto de medição. Portanto, os diagnósticos limitam-se aos pontos amostrados e os 

níveis medidos não devem ser extrapolados para maiores áreas ou para o interior de 

moradias ou qualquer outro tipo de espaço ao longo do sistema viário avaliado. 

 

Legislação Incidente 

 

O direito a um meio ambiente sadio e adequado ao desenvolvimento dos indivíduos foi 

consagrado constitucionalmente em nosso país com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Os princípios legais que compõem o artigo 225 impõem ao poder 

público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as 

gerações futuras. 

 

A Carta Magna, contudo não diz como fazê-lo. As questões ambientais envolvem 

conhecimentos técnicos muitas vezes, bastante complexos, que subtrairiam muita 

energia do legislativo federal. Em muitos países cabe ao Congresso Nacional legislar 

sobre questões ambientais. Não é que o Congresso Nacional não o faça. Como bem 

res a ta  au o  o ueira  eto ( on e  o  a iona  do Meio A  iente     8   .   )  “o 

Congresso Nacional criou o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a 
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 i   o  rin i a  de re u ar o  o  u o do  re ur o  naturai ”.  a e ent o ao 

Conselho o estabelecimento de normas e critérios técnicos que permitam a correta 

aplicação dos preceitos legais. 

 

Às unidades federativas, Estados e Municípios é dado o direito de elaborar sua própria 

regulação desde que nunca de forma menos rigorosa que a União. Em relação à 

poluição sonora em comunidades, o município de Curitiba possui legislação própria. A 

legislação federal e municipal incidente sobre os limites aceitáveis para as imissões 

sonoras (som recebido em uma determinada posição) são apresentadas na lista 

abaixo e comentadas nas subseções seguintes. 

 Resolução CONAMA nº 1, de 8 de março de 1990 (CONAMA, 2008, p. 324); 

 Norma Brasileira NBR 10.151 Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas 

visando o conforto da comunidade – junho de 2000 (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, 2000); 

 Lei Municipal nº 10.625, de 19 de dezembro de 2002 (Prefeitura Municipal de 

Curitiba). 

 

4.3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO DE INTERESSE E SELEÇÃO DOS PONTOS DE 

MEDIÇÃO 

 

O traçado da Linha Azul do Metrô de Curitiba atravessa a cidade de seu extremo norte 

até o sul totalizando um percurso de 22 km. O traçado percorre uma região da cidade 

de Curitiba cujo zoneamento, uso e ocupação do solo característico é 

predominantemente SETOR ESTRUTURAL - SE. As outras zonas cruzadas pela 

previsão do futuro eixo de transporte são listadas abaixo. 

 Zona Residencial-2 ZR-2; 

 Zona Residencial Alto da Glória ZR-AG; 

 Setor Especial do Centro Cívico SE-CC; 

 Zona Central ZC; 

 Setor Especial Linhão do Emprego SE-LE; 

 Zona de Serviço-2 ZS-2; 

 Zona Industrial ZI. 

 

Os pontos de medição foram definidos a partir do norte (Terminal Santa Cândida) em 

direção ao sul (Pinheirinho - CIC/Sul). O posicionamento dos pontos foi feito a cada 

500 m.  
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A localização dos pontos foi definida sobre a carta de arruamento fornecida pelo 

IPPUC e auxiliada em campo por um aparelho GPS, sem correção diferencial (erro 

entre 5 e 20 m), com os dados amarrados ao datum WGS-84. As coordenadas 

geográficas, a foto aérea e o zoneamento do solo nos pontos amostrados podem ser 

observados no item a seguir.  Além do levantamento de pontos ao longo do eixo de 

transporte, foram efetuadas medições no terreno em que estão previstas as 

instalações do Pátio Metroviário na extremidade sul da Linha Azul (CIC).  

 

4.3.1.2 DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

 

Como apresentado no EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010), foram efetuadas medições 

em 22 pontos ao longo do trajeto do empreendimento. No presente estudo, foi 

efetuado um ponto adicional de medição (22A), junto ao Pátio Metroviário projetado. 

 

O Ponto 22A foi posicionado dentro do terreno correspondente ao Pátio de Manobras 

ao longo da pista lateral da rodovia Régis Bittencourt, aproximadamente 200 m após 

seu entroncamento com a Rua João Chede (25°32'18.95"S e 49°18'19.95"O). No 

Ponto 22A o zoneamento correspondente é Zona Industrial (ZI). A localização do 

Ponto 22A pode ser observada na Figura 105. 

 

 
Figura 105 - Localização do Ponto 22A 

Fonte: Google Inc., 2014 
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Medição dos níveis sonoros 

 

A medição do ponto 22A foi efetuada utilizando os mesmos equipamentos, 

recentemente calibrados: 

 Calibrador de Nível Sonoro Tipo 1 da fabricante 01 dB, modelo CAL-21 cujo 

número de série é 35183008 (fabricação em 2008). O certificado da última 

calibração data de 03 de julho de 2013, sob o número RBC2-8584-583, emitido 

por CALILAB – LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS, laboratório de 

calibração acreditado pelo Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 

17025 sob o número CAL 0307. 

 Um Medidor de Nível Sonoro Tipo 1 da fabricante 01 dB, modelo Blue Solo cujo 

número de série é 61379 (fabricação em 2008). O certificado da última 

calibração data de 03 de julho de 2013, sob o número RBC1-8584-472, emitido 

por CALILAB – LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS, laboratório de 

calibração acreditado pelo Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 

17025 sob o número CAL 0307. 

 Um aparelho com recepção de GPS da marca GARMIN, modelo nüvi 40, número 

de série 2C4435472. 

 

Os demais aspectos metodológicos não sofreram alteração em relação ao adotado 

nos levantamentos efetuados no EIA (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

4.3.2 RESULTADOS 

 

Medições in situ 

 

Os resultados das medições in situ se mantêm válidos, destacando-se a medição 

adicional efetuada na área prevista para implantação do Pátio Metroviário 

correspondente ao ponto 22A, apresentado no Quadro 35.  

 

Quadro 35 - Nível Sonoro Equivalente Residual – Impacto Ônibus-Expresso e Veículos 

Pesados 

PONTO DE 
MEDIÇÃO 

ZONA 
MÁXIMO 

PERMITIDO 
dB(A) 

Leqglobal 
dB(A) 

Leqônibus-

expresso dB(A) 
LeqVeículos 

Pesados dB(A) 
CONFORME 
LEI 10.625 

Ponto 22A ZI 70 64,2 - - sim 
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Simulação computacional  

 

Mantêm-se a mesma apresentada no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) 

 

Calibração do Modelo 

 

Foi acrescentada a análise do Ponto 22A (Figura 106), com tráfego em média acima 

dos 3.000 veículos/hora na Rodovia Federal BR 476. A diferença entre o nível de 

pressão sonora medido e o simulado foi de 1,3dB(A), valor dentro do limite 

recomendado para mapeamentos computacionais de ruído na União Européia.  

 

 
Figura 106 - Mapa sonoro do Ponto 22A – Calibração 

 

Os resultados para a calibração do modelo constantes no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) 

permanecem válidos, entretanto com a inclusão do Ponto 22A, fez-se necessária sua 

respectiva calibração, cujos resultados estão descritos a seguir: 

 Zona: ZI; 

 Máximo permitido dB(A): 70; 

 Nível medido dB(A): 64,2; 

 Nível simulado dB(A): 65,5; 

 Diferença dB(A): 1,3; 

 Status da calibração: calibrado. 
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Predição computacional – Implantação 

 

No Ponto 22A (Figura 107) correspondente ao Pátio Metroviário, a construção das 

instalações não bloqueará o tráfego na rodovia Régis Bittencourt. Desta forma, o ruído 

do canteiro de obras deve-se somar às emissões da rodovia. O acréscimo nas 

emissões sonoras não modificará a paisagem sonora neste ponto. Sendo o impacto da 

operação da ordem de 67dB(A). 

 

 
Figura 107 - Predição de Impacto Sonoro Durante Implantação na Região do Ponto 

22A 

 

Predição computacional – Operação 

 

No pátio de manutenção a operação de chegada dos comboios e manobras elevará os 

níveis no interior das instalações para níveis próximos a 80dB(A). A magnitude do 

ruído de fundo na região, em função da operação da rodovia Régis Bittencourt, não 

será significativamente alterada por essa operação como pode ser observado na 

Figura 108. 

 

Na área de futura implantação do Pátio Metroviário os níveis sonoros serão elevados 

em cerca de 12dB(A) no evento da aproximação dos comboios. Contudo a paisagem 

sonora da Zona Industrial já é atualmente impactada por níveis sonoros elevados e 

gerados pelo fluxo de veículos da Rodovia Régis Bittencourt e Contorno Sul. O 
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impacto do Pátio de Manobras fora de seus limites (limites da propriedade) tende a ser 

de pequena importância para a comunidade vizinha. 

 

 
Figura 108 - Predição de impacto sonoro no Ponto 22A – Operação 

 

 

4.4 MEIO BIÓTICO 

 

4.4.1 FLORA 

 

4.4.1.1 VEGETAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) E 

DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)  

 

Segundo a SOS Mata Atlântica (2012), em 2011 o município de Curitiba apresentava 

579 ha de remanescentes florestais, o que representa 1,34% de seu território. Devido 

a escala do estudo realizado pela SOS, só foram considerados nesta análise os 

remanescentes acima de 3 ha. Considerando-se que no município a grande maioria 

dos fragmentos é menor que 3 ha, pode-se considerar que a área verde em Curitiba é 

um pouco maior.  

 

Levando-se em consideração as ações que o município vem desenvolvendo para 

conservar o que resta das áreas nativas e a pressão imobiliária existente (que é o 

principal fator de pressão sobre os remanescentes), pode-se considerar que Curitiba 
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tenha atualmente entre mais de 1,35% e menos de 1,8% de remanescentes florestais 

em seu território (PMC, 2012). 

 

A presente complementação abrangeu a área onde se encontra projetado o Pátio de 

Manutenção do Sistema de Metrô, a atualização das árvores localizadas ao longo de 

todo o traçado e o detalhamento de algumas praças.  

 

4.4.1.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma busca de dados secundários, com a finalidade de atualizar a 

composição da vegetação presente nas áreas de influência ao longo do traçado do 

empreendimento, apresentada no EIA-RIMA (ECOSSISTEMA, 2010).  

 

Foram realizadas visitas em campo nos dias 12 e 16 de maio, 16 e 18 de junho e 2 de 

julho de 2014, percorrendo-se toda a extensão do futuro Pátio, procurando definir as 

principais tipologias observadas no local e realizando o levantamento fitossociológico. 

 

Para o levantamento fitossociológico, foram implantadas ao todo cinco parcelas de 20 

x 20 m, nas diferentes tipologias de vegetação existentes. O número de parcelas foi 

definido de acordo com as diferentes fisionomias encontradas e seu respectivo 

tamanho foi determinado em função do estado de conservação, uma vez que os 

ambientes encontram-se muito alterados e com baixa diversidade biológica. Porções 

muito degradadas, com vegetação secundária predominantemente herbácea ou 

arbustiva, não foram objeto de levantamento fitossociológico. 

 

Nestas parcelas foram efetuadas medições do Circunferência a Altura do Peito - CAP, 

utilizando uma fita métrica e estimativas da altura do fuste. Foram selecionadas 

apenas as árvores que apresentavam o CAP igual ao superior a 30 cm e se procurou 

identificar a qual espécie ela pertencia. 

 

No Quadro 36 a seguir, são apresentadas as coordenadas geográficas das cinco 

parcelas amostradas na área prevista para implantação do Pátio Metroviário. 
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Quadro 36 - Coordenadas de localização das parcelas 

PARCELAS DATUM ZONA 
COORDENADAS UTM ALTITUDE 

E N  

1 WGS 84 22J 670336 7174670 910 m 

2 WGS 84 22J 670428 7174664 912 m 

3 WGS 84 22J 670430 7174580 911 m 

4 WGS 84 22J 670470 7174403 919 m 

5 WGS 84 22J 670485 7174204 926 m 

 

4.4.1.3 RESULTADOS 

 

Vegetação do Pátio de Manutenção do Sistema de Metrô  

 

A área prevista para implantação do Pátio Metroviário situa-se junto ao trevo do 

Contorno Sul e Leste com a BR-116 e a BR-476, o relevo é suave, em fundo de vale já 

alterado por antigos aterros e movimentação de solo, com cortes, nivelamento e 

empréstimo de material.  

 

Neste local há um mosaico de diferentes tipologias, com predominância das áreas dos 

antigos povoamentos de pinus Pinus sp. e eucalipto Eucalyptus sp, ocupando quase 

50%, seguida pela formação secundária de Floresta Ombrófila Mista, em diferentes 

estágios sucessionais, em 40% e pela Floresta Ombrófila Mista Aluvial alterada, 

encontrada em cerca de 10% da área (Figura 109). Um mapa contendo a tipologia da 

área do pátio de manobras com as curvas de nível encontra-se na Figura 110. 

 

Foram amostradas 5 parcelas, de modo a representar os diferentes tipos de 

formações florestais existentes no imóvel, sendo 3 em áreas melhor conservadas, 1 

em Formação Secundária de Floresta Ombrófila Mista em estágio avançado e duas 

em Floresta Ombrófila Mista Aluvial. As outras duas foram implantadas em áreas de 

antigos plantios de pinus e eucalipto, conforme a Figura 111. 
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Figura 109 - Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal da área prevista para 

implantação do Pátio Metroviário 
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Figura 110 – Foto aérea com Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal da área 

prevista para o Pátio Metroviário com curvas de nível 
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Figura 111 - Mapa de Uso do Solo com a localização das parcelas amostradas 
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A área central do terreno encontra-se impermeabilizada com concreto, algumas 

porções com solo exposto e seixos de rocha espalhados pelas vias de acesso. 

Encontra-se atualmente ocupada por formação secundária em estágio inicial com 

predominância de gramíneas e algumas vassouras Baccharis sp. (Figuras 112 e 113).  

 

  
Figura 112 - Área central com deposição de 

seixos e regeneração inicial 

 

Figura 113 - Detalhe da área central com solo 

exposto e espécies herbáceas 

Ao norte do terreno, é encontrada a formação secundária de Floresta Ombrófila Mista 

em estágio avançado, onde podem ser observadas araucárias, de médio e grande 

porte.  

 

A parcela 1 foi implantada em uma área de Floresta Ombrófila Mista em estágio 

avançado (Figura 114). Nela foram medidas 34 árvores entre 7 espécies, com 

destaque para a araucária com 14 indivíduos, seguida pela guaçatunga Caesaria 

decandra com 9 indivíduos e o mamica-de-cadela Zanthoxylum rhoifolium com 7 

indivíduos. Destaque para um exemplar de xaxim Dicksonia sellowiana, de 3 m de 

altura, espécie considerada ameaçada de extinção. 

 

Junto ao córrego Passo do França, que serve como divisa do imóvel, encontra-se a 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial com ausência de sub-bosque em algumas porções e 

em outras com sub-bosque de beijinho Impatiens walleriana, apresentando alterações 

pela influência do uso antrópico do seu entorno com a presença de algumas espécies 

exóticas como o alfeneiro Ligustrum sp. e o pinus Pinus sp. (Figura 115).  

 

Neste local foi implantada a parcela 2, com a medição de 26 árvores, divididas em 9 

espécies. Predominância do branquilho Sebastiania commersoniana, com 7 

indivíduos, seguida pelo fumo-bravo Solanum granulosoleprosum com 5 indivíduos e 

araucária Araucaria angustifolia e bracatinga Mimosa scabrella com 4 indivíduos cada.  
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Ainda na área de formação secundária da Floresta Ombrófila Mista, mas agora em 

estágio médio, foi implantada a parcela 3. Nesta parcela foram medidas 33 árvores 

entre 9 espécies, sendo que quase 50% é composta por pinho-bravo Podocarpus 

lambertii, com 14 indivíduos. Devido a sua proximidade com a Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial, foram encontrados cinco exemplares de branquilho. 

 

  

Figura 114 - Detalhe do interior da Floresta 

Ombrófila Mista secundária em estágio 

avançado de regeneração 

Figura 115 - Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

alterada 

 

O terreno apresenta antigas áreas de plantio de pinus e com regeneração desta 

espécie nas áreas de entorno.  

 

A parcela 4 foi implantada em um desses antigos povoamentos de pinus. Foram 

medidos 31 indivíduos, sendo que 30 eram pinus e apenas um fumo-bravo Solanum 

granulosoleprosum (Figura 116). 

 

 
Figura 116 - Área de plantio de pinus 

 

Além do povoamento de pinus, também há um povoamento de eucalipto, em menor 

escala. Foi localizado um antigo plantio de eucalipto, que foi manejado, restando 
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apenas os indivíduos de pequeno porte e os indivíduos provenientes da regeneração 

natural. Neste local foi implantada a parcela 5, na qual foram mensurados 52 

indivíduos, sendo 27 de pinus e 25 de eucaliptos. Os resultados obtidos nas cinco 

parcelas são apresentados no Quadro 37. 

 

Na parte ao sul do terreno, há uma pequena área de formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista em estágio avançado com presença de algumas araucárias de grande 

porte, epífitas e um exemplar de samambaiaçu Cyathea sp., com mais de 3 m de 

altura (Figuras 119 e 120). Ao longo da divisa do terreno, na saída para a avenida 

Juscelino Kubistchek, há um plantio linear de cerca de 50 araucárias jovens. 

 

  
Figura 117 - Floresta Ombrófila Mista 

Secundária 

 Figura 118 - Detalhe de samambaiaçu 

Cyathea sp. 

 

Na extremidade sul do terreno evidencia-se outra drenagem, proveniente do trevo 

rodoviário implantado próximo ao terreno, compondo uma Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial, com predominância de cambuí Myrceugenia euosma (Figura 119).   

 

Ao longo desta drenagem existem locais represados, onde se formaram áreas 

alagadiças dominadas por taboa Typha sp. (Figura 120).  
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Figura 119 - Detalhe do cambui, Myrceugenia 

euosma, presente na Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial 

 Figura 120 - Área com predominância de 

taboa Typha sp. 

 

 
A partir das informações obtidas, foi possível realizar o tratamento destes dados afim 

de calcular o Índice de Valor de Importância (IVI). O IVI é um dado que expressa 

numericamente a importância de uma determinada espécie dentre as árvores de uma 

comunidade florestal. O IVI de uma espécie em uma comunidade é determinado 

através da soma de seus valores de densidade, frequência e dominância expressos 

em porcentagens.  

 

No Quadro 38 abaixo são apresentados os valores do IVI para cada espécie 

encontrada nas cinco parcelas.  

 

O pinus foi a espécie que apresentou o maior IVI com 79,29%, seguido pela araucária 

com 41,28% e pelo pinho-bravo com 28,16%, aspecto confirmado no Mapa de Uso de 

Solo.  
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Quadro 37 - Dados obtidos das cinco parcelas implantadas no Pátio Metroviário 

PARCELA 
QUAN- 
TIDADE 

FAMÍLIA NOME CIENTIFICO NOME VULGAR ORIGEM 
AMEAÇADA 

* 

ALTURA média 
(Hmínima-Hmáxima) 

(m) 

CAP médio 
(CAPmínimo-CAPmáximo) 

(m) 

11 

9 (2) Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 5,22 (1,7 - 12) 0,45 (0,37 - 0,67) 

14 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 14,5 (5 - 22) 1,08 (0,55 - 1,62) 

1 Lauraceae Ocotea sp. canela nativa - 12 0,56 

1 Solanaceae 
Solanum 

granulosoleprosum 
fumo bravo nativa não 8 1,5 

7 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 
mamica-de-

cadela 
nativa não 6,92 (4,5 - 12) 0,49 (0,34 - 0,69) 

1 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinho-bravo nativa não 2,5 0,43 

1 Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana xaxim nativa sim 3 0,6 

22 

1 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 10 0,57 

7 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 4,07 (1,5 - 7,5) 0,51 (0,81 - 0,37) 

4 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 11,25 (15 - 7) 0,93 (1,33 - 0,49) 

4 Mimosaceae Mimosa scabrella bracatinga nativa não 5,37 (3 -7) 0,5 (0,41 - 0,62) 

1 Lauraceae Ocotea sp. canela nativa 
 

8 0,83 

5 Solanaceae 
Solanum 

granulosoleprosum 
fumo-bravo nativa não 6,16 (5 - 8) 0,81 (1,36 - 0,51) 

1 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica - 6 0,95 

2 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinho-bravo nativa não 7 (4 - 10) 0,52 (0,52 - 0,53) 

1 Salicaceae Xylosma ciliatifolia sucará nativa não 5,5 0,36 

33 

1 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 5 0,97 

5 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 5,7 (4 - 8) 0,41 (0,36 - 0,48) 

1 (3) - - 
não identificada 

sp.1 
nativa - 5,33 (4 -6) 0,41 (0,39 - 0,45) 

4 - - 
não identificada 

sp.2 
nativa - 6 (4 -8) 0,42 (0,35 - 0,53) 

1 - - 
não identificada 

sp.3 
nativa - 8 0,44 

1 - - 
não identificada 

sp.4 
nativa - 7 0,43 

1 - - 
não identificada 

sp.5 
nativa - 6 0,42 

5 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de- nativa não 6,2 (4 - 8) 0,46 (0,37 - 0,52) 
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PARCELA 
QUAN- 
TIDADE 

FAMÍLIA NOME CIENTIFICO NOME VULGAR ORIGEM 
AMEAÇADA 

* 

ALTURA média 
(Hmínima-Hmáxima) 

(m) 

CAP médio 
(CAPmínimo-CAPmáximo) 

(m) 

cadela 

14 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinho-bravo nativa não 5,89 (4 - 8) 0,67 (0,4 - 0,87) 

44 

30 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 11,41 (6 - 17) 0,87 (0,6 - 1,25) 

1 Solanaceae 
Solanum 

granulosoleprosum 
fumo-bravo nativa não 10 0,42 

55 
25 (3) Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12,71 (7 - 25) 0,59 (0,38 - 1,1) 

27 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6,74 (4 - 15) 0,53 (0,38 - 0,83) 

* Fonte: MMA, 2008 
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Quadro 38 - Apresentação do Índice de Valor de Importância das espécies encontradas nas parcelas 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA (FR) 

DENSIDADE 

RELATIVA (DR) 

DOMINÂNCIA 

RELATIVA (DoR) 

ÍNDICE DE VALOR DE 

IMPORTÂNCIA  (IVI) 

IVI = FR + DR + DoR 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira 3,45% 0,57% 1,05% 5,07% 

Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária 6,90% 10,23% 24,15% 41,28% 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana xaxim 3,45% 0,57% 0,40% 4,42% 

Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho 6,90% 6,82% 3,17% 16,89% 

Lauraceae Ocotea sp. canela 6,90% 1,14% 1,12% 9,16% 

Mimosaceae Mimosa scabrella bracatinga 3,45% 2,27% 1,17% 6,89% 

Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto 3,45% 14,20% 10,43% 28,08% 

Pinaceae Pinus sp. pinus 10,34% 32,95% 36,00% 79,29% 

Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinho-bravo 10,34% 9,66% 8,16% 28,16% 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela 6,9% 6,82% 3,23% 16,95% 

Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga 6,9% 5,68% 2,52% 15,10% 

Salicaceae Xylosma ciliatifolia sucara 3,45% 0,57% 0,14% 4,16% 

Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo 10,34% 3,98% 6,84% 21,16% 

- - não ident. 1 3,45% 0,57% 0,22% 4,24% 

- - não ident. 2 3,45% 2,27% 0,77% 6,49% 

- - não ident. 3 3,45% 0,57% 0,22% 4,24% 

- - não ident. 4 3,45% 0,57% 0,21% 4,23% 

- - não ident. 5 3,45% 0,57% 0,20% 4,22% 
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Vegetação no traçado da Linha Azul do Sistema de Metrô 

 

Ao longo da Linha Azul do Metrô de Curitiba, encontram-se elementos componentes 

da arborização urbana da cidade. Essas árvores foram identificadas e medidas, sendo 

que os dados resumidos encontram-se no Quadro 39. O Anexo II, apresenta a versão 

detalhada desta relação das árvores. 

 

Com a definição do novo traçado da Linha Azul, seguindo agora pela rua Barão do Rio 

Branco, está definida uma curvatura, a qual passará sob a Praça Eufrásio Correia. 

Esta praça, tombada em 26 de agosto de 1986, foi estabelecida ao final do século 

passado, com o desenvolvimento da área urbana ao sul da atual rua XV de Novembro, 

servindo como um núcleo dinamizador da cidade de Curitiba, a partir da Construção 

da Estação Ferroviária. 

 

Nesta praça foram amostradas 126 árvores, distribuídas em um total de 27 espécies, 

com destaque para a tipuana Tipuana tipu, com 18 exemplares, a araucária Araucaria 

angustifolia e a paineira, Chorisia speciosa, ambas com 16 exemplares e o cedro-rosa, 

Cedrela fissilis com 11 indívíduos (Quadro 40). 

 

Entre estas, três foram declaradas imunes de corte, pelo Decreto Municipal nº 1181, 

de 15 de setembro de 2009: um indivíduo de cedro-rosa Cedrela fissilis, e dois 

exemplares de tamareira Phoenix canariensis (Figuras 121 e 122).  

 

 

  
Figura 121 - Cedro-rosa, imune a corte, 

localizado na Praça Eufrásio Correa 

Figura 122 - Exemplar de tamareira, imune 

a corte da Praça Eufrásio Correa 
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Ainda de acordo com a Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008, que 

reconhece as espécies da flora brasileira como ameaçadas de extinção, relacionadas 

em seu Anexo I, está a Araucaria angustifolia. 

 

Além da Praça Eufrásio Correia, destaca-se a área verde localizada junto ao Terminal 

do Pinheirinho, a Praça do Japão e o Passeio Público.   

 

Na face do Terminal do Pinheirinho voltada para a rua André Ferreira Barbosa, por 

onde passa o traçado da Linha Azul, há uma área verde composta por 23 árvores, 

com a presença de algumas espécies nativas diversas, tais como aroeira, ipê e cedro-

rosa e a predominância do exótico alfeneiro Ligustrum sp. 

 

Na Praça do Japão, com 14.000 m², inaugurada em 1962, foram medidas 31 árvores 

com CAP acima de 30 cm, com predominância de cerejeiras do Japão do gênero 

Prunus. 

 

No Passeio Público, com 69.285 m², inaugurado em 1886, entre as mais antigas áreas 

verdes de Curitiba, foram medidas as árvores existentes ao longo da quadra voltada 

para a avenida João Gualberto, onde está previsto o traçado da Linha Azul. Nesta 

linha existem 25 espécies arbóreas, com destaque para os 6 exemplares de jacarandá 

mimoso Jacaranda mimosifolia. 

 

Há um número expressivo de árvores exóticas, de espécies selecionadas para plantio 

ao longo do tempo, pela sua silvicultura conhecida e seguindo o exemplo de outras 

cidades. Entre essas, as mais comuns são o alfeneiro Ligustrum lucidum, o eucalipto 

Eucaliptus spp., o cinamomo Melia azedarach, a figueira Ficus sp., a uva-do-japão 

Hovenia dulcis, a tipuana Tipuana tipu, além de palmeiras de origens diversas.  

 

Entre as espécies nativas usadas para arborização neste trecho da cidade, destacam-

se jerivá Syagrus romanzoffiana, angico Parapiptadenia rigida, jacarandá-mimoso 

Jacaranda mimosaefolia, araucária Araucaria angustifolia, ipês diversos Tabebuia 

spp., dedaleiro Lafoensia pacari, pitanga Eugenia uniflora, paineira Chorisia speciosa, 

aleluia Senna multijuga e aroeira Schinus therebenthifolius, entre outras. 
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Quadro 39 - Medidas das espécies arbóreas existentes ao longo do traçado da Linha Azul 

QUANTIDADE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

VULGAR 
ORIGEM AMEAÇADA 

ALTURA média 
(Hmínima-Hmáxima) (m) 

CAP médio 
(CAPmínimo-CAPmáximo) (m) 

6 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 2,1 ( 2-3 ) 0,50 (0,38 - 0,80) 

5 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 1,5 (1 - 2) 0,44 (0,37 - 0,49) 

1 Anacardiaceae Mangifera indica manga exótica n.a. 2 0,33+0,46+0,32+0,35 

3 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 3,33 (2 - 5) 0,60 (0,38 - 0,8) 

34 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6,75 (4 - 10) 0,99 (0,59 - 1,43) 

21 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 3,76 (2 -5) 0,67 (0,47 - 1,03) 

25 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2,86 ( 2 - 6) 0,55 (0,32 - 1,38) 

9 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 2,72 () 0,42 (0,34 - 0,49) 

9 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia 
jacarandá 
mimoso 

exótica n.a. 3,22 (1 - 6) 1,76 (1,05 - 3,43) 

31 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 3,79 (2 - 7) 1,63 (0,7 - 3,73) 

2 Cupressaceae Cupressus lusitanica cedrinho exótica n.a. 1,5 0,62 (0,61 - 0,64) 

1 Cupressaceae Cupressus sempervirens cedro-charuto exótica n.a. 4 1,53 

14 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3,1 (1 - 6) 1,03 (0,30 - 1,48) 

32 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 5,12 (2 - 12) 0,93 (0,20 - 2,62) 

1 Fabaceae Bauhinia forficata pata-de-vaca nativa não 2 0,5 

79 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4,94 (2 - 7,5) 1,89 (0,37 - 2,48) 

66 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,43 (1 - 6) 0,62 (0,3 - 1,44) 

9 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 3,44 (1 - 7) 1,02 (0,51 - 1,43) 

2 Melastomaceae Tibouchina granulosa quaresmeira nativa não 2 (1,5 - 2,5) 1,08 (0,96 - 1,2) 

4 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 6 (4 - 8) 1,27 (0,91 - 1,68) 

6 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 2,6 (1,5 - 4) 1,12 (0,53 - 1,63) 
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QUANTIDADE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

VULGAR 
ORIGEM AMEAÇADA 

ALTURA média 
(Hmínima-Hmáxima) (m) 

CAP médio 
(CAPmínimo-CAPmáximo) (m) 

6 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 1,08 (0,5 - 2) 0,44 (0,5 - 0,64) 

7 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 4,2 (3 - 6) 0,88 (0,35 - 1,48) 

1 Myrtaceae 
Campomanesia 

xanthocarpa 
guabiroba nativa não 2 0,36 

1 Myrtaceae  Eugenia uniflora pitanga nativa não 2 0,49 

1 Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis buganvile nativa não 2,5 0,68 

64 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3,54 (1 -11) 0,75 (0,33 - 1,95) 

6 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 (4 - 8) 1,49 (1,3 - 1,99) 

8 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 5,37 (4 - 7) 0,97 (0,46 - 0,1,47) 

1 Rhamnaceae Hovenia dulcis uva-do-japão exótica n.a. 4 1,52 

30 - - não identificada - - 3,96 (1 -7) 0,9 (0,3 - 1,94) 
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Quadro 40 - Medidas das espécies arbóreas existentes na Praça Eufrásio Correia 

QUANTIDADE FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR ORIGEM AMEAÇADA 
ALTURA média 

(Hmínima-Hmáxima) (m) 

CAP médio 
(CAPmínimo-CAPmáximo) 

(m) 

1 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 15,89 1,65 

1 Rosaceae Eriobotrya japonica ameixa amarela exótica n.a. 13,26 0,77 

5 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 26,01 (19,11 - 29,3) 1,89 (1 - 2,78) 

16 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 15,03 (5,76 - 23,32) 1,12 (0,35 - 1,99) 

1 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 14,12 1,04 

11 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 18,36 (13,47 - 21,78) 1,74 (0,73 - 3,7) 

1 Fabaceae Cassia leptophylla falso barbartimão nativa não 11,85 1,12 

1 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 11,91 1,58 

1 Moraceae Ficus sp. figueira exótica n.a. 6,55 0,42 

6 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 15,57 (12,28 - 20,28) 1,33 (0,91 - 1,79) 

3  Proteaceae Grevillea robusta grevilha exótica n.a. 16,48 (13,7 - 18,25) 1,14 (0,66 - 1,5) 

3 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 11,12 (10 - 12,06) 0,69 (0,52 - 1,04) 

3 Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha ipê-cascudo nativa não 13,76 (12,06 - 16,69) 0,93 (0,79 - 1,07) 

3 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7,81 (2,5 - 15,07) 0,73 (0,34 - 1,25) 

3 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 9,6 (7,8 - 10,74) 0,95 (0,78 - 1,05) 

1 Melastomaceae Tibouchina mutabilis manacá-da- serra nativa não 7 0,59 

16 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 16,33 (11,74 -21,01) 1,76 (0,76 - 4,14) 

5 Arecaceae - palmeira - - 13,79 (7,45 - 26,2) 0,79 (0,48 - 1,38) 

7 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 14 (10,68 - 19,89) 1,96 (1,51 - 2,61) 

1 Myrtaceae  Eugenia uniflora pitanga nativa não 9,5 0,58 

7 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 22,14 (17,04 - 26,3) 2,48 (2,1 - 2,86) 

2 Arecaceae Phoenix dactylifera tamareira exótica n.a. 17,85 (17,58 - 18,11) 2,3 (2,24 - 2,37) 

20 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 20,41 (13,3 - 27,55) 2 (1,32 - 2,63) 

2 - - desconhecida 1 - - 15,63 (15,39 - 15,87) 0,95 (0,78 - 1,11) 

2 - - desconhecida 2 - - 21,06 (21 - 21,13) 1,6 (1,34 - 1,86) 

2 - - desconhecida 3 - - 15,03 (14,92 - 15,14) 1,34 (0,93 - 1,74) 

1 - - desconhecida 4 - - 15,41 1,64 
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4.4.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES  

 

A complementação e atualização das unidades de conservação foi feita com base na 

consulta a página do IPPUC (2014).  

 

A cobertura florestal existente no ano de 2010 em Curitiba era de 58 m² de área verde 

por habitante. O valor absoluto revela que 23,51% da superfície do município é 

coberta por vegetação de porte arbóreo.  

 

Quanto às unidades de conservação, desde 2010 foram implantados 3 novos parques 

e 2 bosques, incrementando  617.442 m2 no total de áreas protegidas do município, 

conforme o Quadro 41. Neste Quadro também são indicadas as praças e jardinetes 

implantados a partir de 2010, incrementando 85.607,2 m² no total de áreas verdes de 

Curitiba. 

 

Quadro 41 – Parques e bosques do município de Curitiba - 2013 

DENOMINAÇÃO BAIRRO REGIONAL LOCALIZAÇÃO ÁREA (m
2
) 

ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

Parque 

Centenário da 

Imigração 

Japonesa 

Uberaba R3-Cajuru Av. Comendador Franco 406.000 Não informado 

Parque Túlio 

Vargas 
CIC R11-CIC 

R. Robert Redzimski X R 

João Dembinski X R. 

Maria Homan Wisniewski 

65.073 

 
2008 

Parque 

Italiano 
Butiatuvinha 

R5-Santa 

Felicidade 

R. Hermenegildo Luca 

(LT E.E. COPEL) X Est. 

Ângelo Pianaro 

82.600 16/03/10 

Bosque Erwin 

Gröger 

(Professor) 

Abranches 

 

R4-Boa 

Vista 

R. Benedito C. de Freitas 

X R. João A. Dambiski X 

R. Abílio S. da Silva 

3.000 03/07/10 

Bosque 

Sambaqui 

Sitio 

Cercado 

R10 – 

Bairro 

Novo 

R. Eduardo Pinto da 

Rocha 
60.769 09/12/10 

Implantação 

de jardinete 
Cajuru Cajuru 

R. Prof. Hamilton 

Lazaroto de Oliveira X 

Trav. Cid de Oliveira 

Franco 

100 2010 

Implantação 

de jardinete 

Santa 

Felicidade 

Santa 

Felicidade 

Rua 2 - Transversal R. 

Padre Tiago Alberione - 

Vila Hakin 

480 2010 

Implantação 

de jardinete 

 

Pinheirinho Pinheirinho 
R. Ivan Romeu Teixeira 

Jr. X R. Antonio Skrepec 
1.300 2010 
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DENOMINAÇÃO BAIRRO REGIONAL LOCALIZAÇÃO ÁREA (m
2
) 

ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

Bosque Prof. 

Erwin Gröger 
Abranches Boa Vista  3.000 2010 

Bosque 

Biodiversidade 

Santa Paula 

Santo Inácio 
Santa 

Felicidade 
 11.000 2010 

Implantação 

de jardinete 
CIC CIC 

R. Izaltino Dias Ferraz X 

R. Ladislau Gaudeda 
3.267 2010 

Implantação 

de praça 

Jardim das 

Américas 
Cajuru 

R. Francisco Maravalhas 

X R. Francisco 

Castellano 

5.550 2011 

Praça Bela 

Vista do 

Passaúna 

São Miguel CIC  36.656 2011 

Implantação 

de praça 
Pinheirinho Pinheirinho 

R. Professor Júlio 

Theodorico, entre a R. 

Doutor João Estevam 

dos Santos e a R. Ângelo 

Nichele 

2.970 2011 

Implantação 

de jardinete 
Augusta CIC 

R. Paulo Leminski , 

esquina com R. Luiz 

Maltaca 

2.337 2011 

Implantação 

de jardinete 
Bairro Alto Boa Vista 

R. Rio Amazonas, entre 

Avenida da Integração e 

R. Rio Xingu 

100 2011 

Implantação 

de jardinete 
Bairro Alto Boa Vista 

R. Rio Guaíba X R. 

Henrique Correia 
120 2011 

Implantação 

de jardinete 

Santa 

Cândida 
Boa Vista 

R. Theodoro Makiolka  X 

R. Maria Noemia dos 

Santos 

60 2011 

Implantação 

de praça 
Santo Inácio 

Santa 

Felicidade 

R. Estrada da Mina do 

Ouro X R. Adão Paulo 

Majewski 

400 2011 

Implantação 

de jardinete 
Fazendinha Portão 

R. Joni Francisco Jensen  

X Travessa Geraldo 

Cesar Sganzela 

210 2011 

Implantação 

de jardinete 
Novo Mundo Portão 

R. João Bastianick X R. 

Doutor Luiz Losso Fº 
600 2011 

Implantação 

de jardinete 

Campo de 

Santana 
Pinheirinho 

R. Ioli Cardoso 

Rodrigues X R. 

Flamarion Gonçalves do 

Nascimento 

1.500 2011 

Implantação 

de jardinete 
Órleans 

Santa 

Felicidade 

R. Luiz Foggiatto x R. 

João Baptista Chanoski 
500 2012 

Implantação 

de jardinete 
Butiatuvinha 

Santa 

Felicidade 

R. Hermenegildo Luca X 

R. Brasilio Cuman 
1.000 2012 

Implantação 

de jardinete 
Bigorrilho Matriz 

R. Jeronimo Durski X 

Alameda Júlia da costa 
152,2 2012 

Implantação 

de jardinete 
São Braz 

Santa 

Felicidade 

R. Frederico Parize X R. 

José Miguel dos Santos 
200 2012 
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DENOMINAÇÃO BAIRRO REGIONAL LOCALIZAÇÃO ÁREA (m
2
) 

ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

Implantação 

de jardinete 

Alto 

Boqueirão 
Boqueirão 

R. Zenite Pucci Simão X 

R. Campo do Tenente 
400 2012 

Implantação 

de jardinete 
Boa Vista Boa Vista 

R. alberto Potier x R. 

Vicente Ciccarino 
1.385 2012 

Implantação 

de praça 

Campo de 

Santana 
Pinheirinho 

R. Emanoel Ernesto 

Bertoldi X R. Helena 

Tortato 

3.220 2012 

Implantação 

de praça 
Portão Portão 

R. Itajubá x R. João 

Borsato 
9.100 2012 

Bosque da 

Conservação 

e 

Biodiversidade 

Urbana 

Cajuru Cajuru R. Ayrton Turra 
Não 

informado 
2013/ 2014 

Implantação 

de praça no 

Moradias 

Guaraqueçaba 

Umbará 
Bairro 

Novo 

R. Irmã Vitorina 

Meneguetti 

Não 

informado 
2013/ 2014 

Parque 

Natural 

Municipal 

Vista Alegre 

Vista Alegre 
Santa 

Felicidade 

R. Gardenio Scorzato x 

R. Coronel João Maria 

Sobrinho x R. Luiz Leduc 

Não 

informado 
2013/ 2014 

Parque Linear 

do rio Barigui 

– Área 2 

CIC CIC 

R. Bernardo Meyer – 

Parque Mané Garrincha 

– R. Ursulina Visinoni 

Não 

informado 

Até 03/07/14 

em andamente 

Fonte: IPPUC (2014) 
 

Segundo IPPUC (2014), o Bosque Italiano, criado em 1996, no bairro Santa 

Felicidade, deve ser excluído da lista por se tratar de área particular. O Bosque dos 

300 anos, considerado no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), não consta mais na lista do 

IPPUC, sendo que nesta atualização também foi retirado. 

 

Além das unidades de conservação acima descritas, a partir de 2006, Curitiba incluiu 

em sua legislação municipal a Lei nº 12.080 de 2006, que instituiu a categoria Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM), que tem o objetivo de conservar 

a diversidade biológica nas propriedades particulares urbanas cobertas por vegetação 

nativa em bom estado de conservação. Esta lei foi alterada pela Lei Ordinária nº 

13.899, de 9 de dezembro de 2011.  

 

Na presente complementação deste EIA-RIMA foram acrescidas nove novas RPPNM, 

totalizando 15 reservas, que juntas contribuem com a conservação de 118.668,54 m2, 

dentro da cidade de Curitiba (Quadro 42). 
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Quadro 42 – Reservas Particular do Patrimônio Natural Municipal 

RPPNM ENDEREÇO BAIRRO 

BACIA 

HIDROG

RÁFICA 

ÁREA 

(m²) 

INDICAÇÃO 

FISCAL 

DECRETO 

CRIAÇÃO 

Nº 

Cascatinha 
Rua Sebastião Santos, 

s/n 

Santa 

Felicidade 
Barigui 8.201,25 79.073.042 

234, de 

27/03/07 

Ecoville 
Rua Eduardo Sprada, 

1611 CEP 81.210-370 

Campo 

Comprido 
Barigui 15.961 49.068.067 

1.358, de 

15/12/08 

Barigui 

Rua Delegado Dr. 

Edward Resende 

Pimenta, nº 228 

Santo 

Inácio 
Barigui 2.601 15.092.013 

1.495, de 

25/11/09 

Bacacheri Rua 29 de Junho, 131 Bacacheri Atuba 5.010 76.104.005 
464, de 

22/02/11 

Bosque da 

Coruja 

Rua Capitão Carlos 

Henrique Castor, nº 

530 

Pilarzinho Belém 5.407,30 71.084.014 
729, de 

14/05/12 

Canela 

Rua Doutor Darcy 

Alves de Souza, nº 

99525 

Campo 

Comprido 
Barigui 7.370,94 29.077.015 

951, de 

02/07/12 

Erva-mate 

Rua Doutor Darcy 

Alves de Souza, nº 

99524 

Campo 

Comprido 
Barigui 7.289,91 29.077.014 

950, de 

02/07/12 

Guabiroba 

Rua Doutor Darcy 

Alves de Souza, nº 

99526 

Campo 

Comprido 
Barigui 7.424,19 29.077.016 

952, de 

02/07/12 

Taboa 

Rua Doutor Darcy 

Alves de Souza, nº 

99527 

Campo 

Comprido 
Barigui 7.508,94 29.077.017 

954, de 

02/07/12 

Jerivá 

Rua Doutor Darcy 

Alves de Souza, nº 

99528 

Campo 

Comprido 
Barigui 7.379,65 29.077.018 

956, de 

02/07/12 

Cedro-rosa 

Rua Doutor Darcy 

Alves de Souza, nº 

99523 

Campo 

Comprido 
Barigui 7.181,22 29.077.013 

948, de 

02/07/12 

Airumã Av. Fredolin Wolf, 3533 São João Barigui 29.670,14 75.009.013 
521, de 

21/03/13 

Araçá 
Rua Anna Schaffer 

Weigert, 

Vista 

Alegre 
Barigui 684 35.028.039 

1832, de 

18/12/13 

Jataí 
Rua Anna Schaffer 

Weigert, 

Vista 

Alegre 
Barigui 684 35.028.038 

1830, de 

18/12/13 

Umbará Rua Noe Negrello, 485 Umbará Iguaçu 6.295 82.946.001 
228, de 

26/03/14 

Área Total (m²) 118.668,54 

Fonte: IPPUC (2014) 

 
Na Figura 123 estão identificadas as Unidades de Conservação e áreas verdes que 

ocorrem na área de influência do Metrô. 
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Na complementação deste item é importante destacar o Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Curitiba, documento elaborado em parceria com  o Instituto de Estudos 

Ambientais Mater Natura e a Maraibi Consultoria Ambiental Ltda (PMC, 2012). 

 

O Planejamento apresentado neste documento teve como base: o Plano Municipal de 

Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, de junho de 2008; o Planejamento 

Estratégico, coordenado pela Equipe de Apoio Técnico e Administrativo, envolvendo 

técnicos de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 

início de 2012; a Oficina de Visão de Futuro realizada em maio de 2012, que contou 

com a participação de representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

Sociedade Civil e dos diferentes departamentos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.  

 

Foi realizada uma análise de todas as ações propostas a fim de complementá-las e/ou 

atualizá-las conforme as necessidades encontradas no diagnóstico realizado para este 

plano. O Planejamento tem um prazo de dez anos, sendo contempladas ações de 

curto (até 2013), médio (até 2017) e longo prazo (até 2022).  
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Figura 123 – Unidades de Conservação e Áreas Verdes 

 

 

 

 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

262 

4.4.3 MASTOFAUNA 

 

4.4.3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma busca bibliográfica por artigos, monografias, dissertações, teses e 

documentos técnicos, com a finalidade de atualizar a composição da mastofauna 

presente nas áreas de influência do empreendimento, apresentada anteriormente na 

primeira versão do EIA (ECOSSISTEMA, 2010).  

 

Adicionalmente foi realizada uma visita a campo no remanescente florestal localizado 

na área destinada ao Pátio Metroviário em 12 de maio de 2014. 

 

Para o levantamento de campo da mastofauna foi utilizado o método da observação 

direta, onde ocorre a visualização casual do animal, além da observação indireta, em 

que se busca sinais típicos deixados pelos mamíferos, como pegadas, fezes, tocas, 

rastros e carcaças. Os rastros encontrados foram identificados através dos guias de 

campo de Becker e Dalponte (2013) e Moro-Rios et al. (2008).  

 

4.4.3.2 RESULTADOS 

 

Dentro da ADA, AID e AII do Metrô estima-se a ocorrência de 26 espécies de 

mamíferos distribuídos nas ordens Chiroptera (morcegos), Rodentia (roedores), 

Didelphimorphia (gambás) e Cingulata (tatus).  

 

Não foram identificados novos estudos sobre a mastofauna na região de Curitiba 

desde a versão anterior do EIA (ECOSSISTEMA, 2010) e o único registro acrescido do 

diagnóstico anterior foi proveniente de um vestígio de tatu do gênero Dasypus 

encontrado no levantamento de campo. Além da espécie acima citada, as demais 

permanecem as mesmas apresentadas no Quadro 44 do EIA (ECOSSISTEMA, 2010).  

Os morcegos são a ordem de mamíferos com maior número de espécies na região 

(15), seguido dos roedores (8), gambás (2) e tatus (1). 

 

A maior riqueza de morcegos na área do empreendimento é esperada devido a 

capacidade de voo dessas espécies, que as possibilita transitar em áreas abertas 

evitando riscos comuns para pequenos mamíferos como atropelamento e predação 

por animais domésticos (BANKS, 2004 apud GARDEN et al., 2006). 
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Apesar disso, os ambientes urbanos ocasionam a extinção local de espécies mais 

vulneráveis e exigentes e contribuem para o estabelecimento de táxons mais 

generalistas quanto ao uso de abrigo, alimentação e habitat (FENTON, 1997; 

PACHECO et al., 2010).  

 

As espécies de morcegos mais ocorrentes na região do empreendimento, assim como 

nas demais áreas urbanas, são as espécies fitófagas e insetívoras (FENTON, 1997). 

Isso porque as plantas utilizadas na arborização humana demonstram ser potencial 

fonte de alimento para os morcegos frugívoros e nectarívoros (UIEDA, 1996) e a 

iluminação pública é oportuna para os insetívoros, pois permite maior concentração de 

insetos em torno dos pontos de luz (RYDELL; RACEY; 1995). Quanto aos abrigos 

diurnos, algumas espécies adaptaram-se bem às construções humanas, em 

substituição às cavernas, ocos de árvores e outros tipos de abrigos naturais (KUNZ, 

1982). 

 

Neste mesmo grupo, é encontrada a única espécie ameaçada de extinção com 

ocorrência prevista para a área de estudo, o morcego Myotis ruber. Essa espécie se 

encontra na categoria quase ameaçado em nível mundial (IUCN, 2014) e vulnerável 

em nível nacional (MACHADO  et al., 2008) e estadual (MIRANDA et al., 2010). Pouco 

se sabe sobre sua ecologia e utilização de abrigos. Sua alimentação é insetívora, com 

registros de consumo de dípteros e coleópteros, e dependente de ambientes florestais, 

podendo ocorrer raramente em pequenas manchas florestais urbanas (BIANCONI; 

PEDRO, 2007).  

 

Embora seja o segundo grupo mais diverso da região, a diversidade de roedores 

prevista é baixa quando comparada a encontrada em áreas preservadas (PARDINI; 

UMETSU, 2006) ou agrícolas (PINTO et al., 2009). Isso se deve a alta urbanização e a 

falta de fragmentos florestais de qualidade na área do projeto. Remanescentes com 

baixa estratificação e baixa complexidade estrutural, limitam a ocorrência de muitas 

espécies de roedores arbóreos e mais exigentes ambientalmente (PARDINI et al., 

2005).  

 

Roedores como Mus musculus, Ratus ratus e R. novergicus são animais 

sinantrópicos, adaptados a viver em centros urbanos, e são as espécies de roedores 

que provavelmente possuem maior abundância na região do empreendimento. Esses 

animais foram introduzidos pela colonização européia (OLIVEIRA; BONVICINO, 2011) 

e são roedores de extrema importância sanitária, pois são transmissores de uma série 
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de doenças ao homem e a outros animais como leptospirose, hantavirose, 

salmoneloses, peste bubônica, tifo murinho, entre outras (BRASIL, 2006).  

 

Animais como o tatu-galinha Dasypus sp. e os gambás Didelphis albiventris e D. 

marsupialis, embora também sejam generalistas quanto ao uso de habitat e a 

alimentação, tem a sua distribuição restrita a áreas com vegetação, incluindo 

vegetação alterada (MEDRI et al., 2006; ROSSI; BIANCONI, 2011), sendo 

provavelmente encontradas exclusivamente nos remanescentes florestais da área de 

implantação do Pátio Metroviário, desaparecendo em áreas totalmente urbanas. 

 

4.4.4 AVIFAUNA 

 

Em relação à avifauna, Curitiba apresenta considerável riqueza de espécies mesmo se 

tratando de um grande centro urbano, resultado da grande proporção de áreas verdes 

públicas e particulares que existem em todo o município. Mesmo na zona urbana, o 

número de espécies é considerado alto, o que diferencia a cidade de outras 

metrópoles do Brasil. A manutenção de bosques contendo florestas em diferentes 

estágios de desenvolvimento, áreas de campos e ambientes aquáticos, faz com que a 

comunidade avifaunística seja bastante heterogênea quanto à preferência de 

ocupação de ambientes. 

 

O interesse por estudos com as aves em Curitiba teve início apenas a partir dos 

primeiros anos da década de 1980. A partir daí, diversos estudos foram realizados por 

organizações e pesquisadores da área ornitológica, o que gerou um banco de dados 

bastante amplo em relação à comunidade avifaunística que habita a área do 

município. 

 

O trabalho pioneiro executado pelo Clube de Observadores de Aves de Curitiba, em 

1984, resultou em uma lista de 122 espécies (COA, 1984). Posteriormente, esta lista 

foi sendo incrementada com novos registros a partir do momento em que novos 

estudos eram desenvolvidos com o passar dos anos em diferentes locais, 

especialmente em parques e bosques da cidade. 

 

Dentre os trabalhos realizados, destaca-se o de Anjos (1990), que, realizando estudo 

no bosque do Museu do Capão da Imbuia, identificou 88 espécies de aves. Também é 

destacado o trabalho de Luçolli e Koch (1992), que para estimular a observação de 

aves em Curitiba, elaboraram material de orientação contendo imagens e uma lista 
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com 162 espécies, com base na compilação e dados oriundos de várias fontes, cujos 

resultados não tinham sido publicados. Krul e Moraes (1993), ao estudarem a avifauna 

do Parque Barigui, registraram 90 espécies nos variados ambientes. 

 

Em anos mais recentes, Xavier de Lima e Roper (2004) ao fazerem um levantamento 

da avifauna no Campus da Universidade Federal do Paraná – Centro Politécnico 

registraram 115 espécies para o local, demonstrando qualitativamente a diversidade 

de espécies de aves que ocorre em fragmentos de floresta incrustados na cidade. 

 

Scherer-Neto et al. (2012) em estudo para a verificação da composição e distribuição 

da avifauna na área do Aterro Sanitário de Curitiba situado no bairro da Caximba, 

registraram 119 espécies de aves pertencentes a 37 famílias. 

 

Em outro estudo realizado no Parque Barigui, Pereira e Santos (2014) apresentam 

uma lista com 154 espécies de aves para esta unidade de conservação municipal, 

algumas sendo consideradas registros raros para a região de Curitiba. Cirino (2014) 

apresenta uma lista contendo 169 espécies distribuídas em 20 ordens e 46 famílias, 

que se encontra de acesso livre na internet. 

 

Em um trabalho de compilação de dados que contou com a participação de técnicos 

da SMMA e colaboradores, foram listadas 367 espécies de aves nativas para todo 

município de Curitiba (STRAUBE et al., 2009). O número em questão é considerado 

bastante significativo, levando em conta a desfiguração ambiental que o município 

sofreu pelo processo de urbanização e demais atividades humanas. O número 

expressivo de espécies não significa, no entanto, que haja uma distribuição uniforme 

por toda a cidade.  

 

Bairros mais afastados do centro e com maior cobertura de florestas e fácies 

ambientais distintas, têm maior diversidade de espécies, ao contrário da zona central e 

bairros próximos, onde uma menor quantidade e extensão de áreas arborizadas 

acarreta redução na riqueza específica de aves. 

 

Muitas das espécies de aves observadas em Curitiba apresentam alto grau de 

sinantropia, como é o caso de: joão-de-barro Furnarius rufus, tico-tico Zonotrichia 

capensis, corruíra Troglodytes musculus, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, alegrinho 

Serpophaga subcristata, quero-quero Vanellus chilensis, sabiá-laranjeira Turdus 
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rufiventris e a rolinha-paruru Columbina talpacoti, dentre outras. Também é destaque o 

pombo-doméstico Columba livia, bastante comum na paisagem urbana. 

 

Outras espécies, muito embora adaptadas a ambientes antropizados, habitam os 

fragmentos de florestas da cidade, citando, dentre outras: beija-flor-de-papo-branco 

Leucochloris albicollis, sabiás Turdus spp., choca-da-mata Thamnophilus 

caerulescens, pula-pula Basileuterus culicivorus, tié-preto Tachyphonus coronatus, 

tiriva Pyrrhura frontalis e periquito-rico Brotogeris tirica, além de espécies de maior 

porte, como o tucano-de-bico-verde Ramphastos dicolorus e o papagaio-verdadeiro 

Amazona aestiva, por exemplo.  

 

Em áreas abertas (campos) são encontrados: coleirinho Sporophila caerulescens, 

canário-da-terra Sicalis flaveola, chopim Molothrus bonariensis, pomba-asa-branca 

Patagioenas picazuro, avoante Zenaida auriculata e gavião-peneira Elanus leucurus, 

dentre outras. 

 

Lagos e demais sistemas aquáticos e semiaquáticos servem de habitat para frango 

d’  ua Gallinula chloropus, jaçanã Jacana jacana, marreca ananaí Amazonetta 

brasiliensis, saracura Aramides saracura e espécies migratórias como maçaricos 

Tringa sp. e batuíra Charadrius sp. 

 

4.4.4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Mantêm-se todas as metodologias e materiais apresentados no EIA-RIMA 

(ECOSSISTEMA, 2010), tendo sido executadas adicionalmente a revisão e 

atualização dos dados, incluindo a visita à área prevista para implantação do Pátio 

Metroviário. 

 

4.4.4.2 RESULTADOS 

 

Ao longo de toda a área de influência do projeto, alguns locais se destacam por ainda 

possuírem áreas com vegetação nativa e mesmo alterados são mais diversificados em 

espécies do que áreas contendo edificações. Dentre outros, destacam-se por esta 

qualidade os espaços que abrangem as áreas verdes do Parque Municipal do 

Bacacheri e do Bosque Boa Vista, do Passeio Público e a área prevista para  

implantação do Pátio Metroviário. 
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4.4.4.3 CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

Caracterização da Avifauna da Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

Na ADA a diversidade específica de aves é reduzida, basicamente constituindo uma 

área restrita àquelas que possuem alto grau de adaptação ao meio urbano (Figura 

124), conseguindo habitar um meio com intenso tráfego de veículos motorizados e 

pessoas. Entre as espécies que suportam tais condições ambientais, destacam-se: 

sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, joão-de-barro Furnarius rufus, rolinha-paruru 

Columbina talpacoti, pardal Passer domesticus e pombo Columba livia, as duas 

últimas exóticas e típicas habitantes de cidades. 

 

 

João-de-barro Furnarius rufus 

 

Rolinha Columbina talpacoti 

 

Pardal Passer domesticus 

 

Pombo Columba livia 

Figura 124 - Espécies sinantrópicas presentes na ADA 

 

Caracterização da Avifauna de ocorrência para a Área de Influência Direta (AID) 

 

Pelas características ambientais nessa área de influência, ela também é pouco 

diversificada em espécies de aves, apresentando, no entanto, maior riqueza que a 
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ADA, pois em vários pontos abrange vias públicas e espaços residenciais arborizados, 

muitas vezes com árvores frutíferas que atraem espécies frugívoras, insetívoras e 

onívoras. Além da vegetação arbórea, a área também abrange trechos de terrenos 

baldios com vegetação arbustiva e rasteira, composta basicamente de gramíneas. 

Estes espaços servem de habitat para várias espécies que vivem neste tipo de 

ambiente, especialmente aquelas com regime alimentar granívoro (alimentação à base 

de sementes) e onívoras (alimento diversificado).  

 

Assim como na ADA, a maioria das espécies registradas na AID também apresentam 

alto grau de sinantropia e, portanto, estão perfeitamente adaptadas a uma situação 

ambiental de estresse intenso.  

 

Dentre as espécies que podem ser encontradas na AID do empreendimento 

(exemplos na Figura 125) destacam-se: sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, sabiá-poca 

Turdus amaurochalinus, rolinha-paruru Columbina talpacoti, avoante Zenaida 

auriculata, beija-flor-de-papo-branco Leuchochloris albicollis, periquito-verde 

Brotogeris tirica, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, pitiguari Cyclarhys gujanensis, 

risadinha Camptostoma obsoletum, vira-bosta Molothrus bonariensis, sebinho Coereba 

flaveola, canário-da-terra Sicalis flaveola, pintassilgo Carduellis magellanica, quero-

quero Vanellus chilensis, pica-pau-do-campo Colaptes campestris, coleirinha 

Soporophila caerulescens e bico-de-lacre Astrilda astril. Algumas espécies de 

rapineiros comuns de serem vistos na cidade também habitam esta área de influência, 

especialmente em terrenos baldios onde ficam à espreita de presas (roedores), caso 

do gavião-peneira Elanus leucurus e quiri-quiri Falco sparverius. 

 

Aves que se mantém em vôo constante, como o urubu-comum Coragyps atratus e o 

urubu-de-cabeça-branca Cathartes aura, além de andorinhões Streptoprocne sp., 

também ocorrem na AID. 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

269 

 

Bem-te-vi Pitangus sulphuratus 

 

Pitiguari Cyclarhrys gujanensis 

 

Quero-quero Vanellus chilensis 

 

Bico-de-lacre Astrilda astrild 

Figura 125 - Exemplos de espécies de aves que ocorrem na AID 
 

Caracterização da Avifauna da Área de Influência Indireta (AII) 

 

Em comparação às outras duas áreas de influência, a de influência indireta apresenta 

maior diversidade ambiental e, em consequência, maior representatividade de 

espécies de aves. Além de ambientes abertos e locais de vegetação arbórea, desde 

capoeirinhas e capoeiras até capoeirões (vegetação mais avançada), na área em 

questão também há sistemas hídricos (rios e lagos) que abrigam espécies de 

ambientes aquáticos e semiaquáticos. Por isso, a AII é, entre as três áreas de 

influência, a mais rica em espécies de aves, pela maior diversidade ambiental e por 

ser a maior em extensão. 

 

Exemplos de espécies de aves que habitam a AII são: 

 

I - Sistemas aquáticos: marreca-ananaí Amazoneta brasiliensis, frango-d‘  ua 

Galinulla chloropus, garça-branca-pequena Egretta thula, garça-branca-grande Egretta 

alba  e socozinho Butorides striatus (Figura 126). 
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Garça-branca-grande Egretta alba 

 

Garça-branca-pequena Egretta thula 

Figura 126 - Exemplos de espécies de aves aquáticas da AII 
 

II – Áreas abertas (campos de terrenos baldios): carcará Carcara plancus e coruja-

buraqueira Athene cunicularia (Figura 127), suindara Tyto alba, andorinhão 

Streptoprocne sp., quero-quero Vanellus chilensis, pica-pau-do-campo Colaptes 

campestris, joão-de-barro Furnarius rufus, anu-branco Guiria guira, pomba-asa-branca 

Patagioenas picazurro, andorinha-de-casa Notiochelydon cyanoleuca, andorinha-de-

sobre-branco Tachycineta leucorrhoa, andorinha-grande-doméstica Progne chalybea, 

tiziu Volatinia jacarina e vira-bosta Molothrus bonariensis. 

 

 

Carcará Carcara plancus 

 

Coruja-buraqueira Athene cunicularia 

Figura 127 - Exemplos de espécies de aves de ambientes abertos da AII 
 

III – Áreas de vegetação baixa (capoeirinhas): pinhé Milvago chimachima e tico-tico 

Zonotrichia capensis (Figura 128), gavião-carijó Rupornis magnirostris, besourinho-

bico-vermelho Chlorostilbon aureoventris, pica-pau-anão Picumnus sp., suiriri 

Tyrannus melancholicus, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, sabiá-laranjeira Turdus 

rufiventris, andorinha-de-casa-pequena Notiochelidon cyanoleuca, curuira Troglodytes 

musculus, coleirinha Soporophila caerulescens, joão-tenenem Synallaxis ruficapilla, 
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bentererê Synalaxis spixii, anu-preto Crotophaga ani, bico-de-lacre Astrilda astril e 

cambacica Coereba flaveola. 

 

 

Pinhé Milvago chimachima 

 

Tico tico Zonotrichia capensis 

Figura 128 - Exemplos de espécies de aves de capoeirinhas da AII 

 

IV – Áreas com vegetação de porte médio (capoeiras): alma-de-gato Piaya cayana e 

beija-flor-de-papo-branco Leucochloris albicollis (Figura 129), pica-pau-verde-carijó 

Veniliornis spilogaster, grimpeirinho Lepthastenura setaria, sabiá-poca Turdus 

amaurochalinus, sanhaço-cinza Thraupis sayaca, arredio Cranioleuca pallida, choca-

da-mata Thamnophilus caerulescens, pitiguari Cyclarhris gujanensis, cambacica 

Coereba flaveola, pia-cobra Geothlyps aequinoctialis, arapaçu-verde Sittasomus 

griseicapillus, trepadorzinho Heliobletus contaminatus, pi-pui Synallaxis cinerascens, 

alegrinho Serpophaga subcristata e quete Poospiza lateralis. 

 

 

Alma-de-gato Piaya cayana 

 

Beija-flor-de-garganta-branca  

Leucochloris albicollis 

Figura 129 - Exemplos de espécies de aves de capoeiras da AII 
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V – Áreas com vegetação avançada (capoeirões): arapaçu-verde Sittasomus 

griseicapillus e mariquita Parula pitiayumi (Figura 130), pula-pula Basileuterus 

culicivorus periquito-verde Brotogeris tirica, tucano-de-bico-verde Ramphastos 

dicolorus, pica-pau-carijó Veniliornis spilogaster, choca-boné-vermelho Thamnophilus 

ruficapillus, arredio-oliváceo Cranioleuca obsoleta, maria-cavaleira Myiarchus ferox, 

bem-te-vi-rajado Myiodynastes macullatus, guaracava Elaenia parvirostris, pitiguari 

Cyclarhis gujanensis, trinca-ferro-verdadeiro Saltator similis, sanhaço Tangara sayaca, 

grimpeiro Leptasthenura setaria, juruviara Vireo olivaceus e tiriva Pyrrhura frontalis. 

 

 

Arapaçu-verde Sittasomus griseicapillus 

 

Mariquita Parula pitiayumi 

Figura 130 - Exemplos de espécies de aves de capoeirões da AII 

 

VI – Áreas de banhados: saracura-sanã Pardirallus nigricans e saracura-do-mato 

Aramides saracura. 

 

VII – Aéreo: algumas espécies de aves que ocorrem na Área de Influência Indireta 

passam boa parte do tempo em voo, não ocupando um único ambiente, mas sim, se 

deslocando por vários. Estas espécies têm, portanto, como área de vida o espaço 

áereo da cidade. Espécies que apresentam tal comportamento são principalmente 

andorinhas (Hirundinidae) e andorinhões (Apodidae). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

273 

4.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

4.5.1 MEIO ECONÔMICO 

 

4.5.1.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração do presente Estudo Complementar de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental para implantação da Linha Azul – Santa 

Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada 

de Transporte (RIT) o documento base considerado foi o EIA RIMA pertinente ao 

projeto metroviário elaborado (ECOSSISTEMA, 2010).  

 

No contexto da dimensão econômica, levando em consideração já terem decorridos 

cinco anos entre os levantamentos do estudo anterior e a presente complementação e 

considerando a dinâmica das atividades industriais, comerciais e de serviços, o estudo 

complementar ora apresentado centrou-se principalmente na atualização de dados, 

haja vista que o traçado para a linha metroviária permanece praticamente idêntico ao 

projeto inicial.  

 

Para a complementação dos aspectos inerentes ao componente econômico foram 

utilizadas as últimas informações e estatísticas disponíveis de várias instituições, 

contando-se também com levantamentos em campo junto ao traçado projetado para o 

sistema metroviário incluindo-se a zona buffer, com ênfase aos locais projetados para 

a implantação das estações metroviárias. Assim foram feitas as comparações, 

revisões, atualizações e complementações pertinentes ao escopo do presente 

trabalho. 

 

4.5.2 RESULTADOS 

 

4.5.2.1 CONTEXTO ECONÔMICO REGIONAL 

 

Para a contextualização regional, no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), pertinente ao 

projeto metroviário Linha Azul de Curitiba foram considerados os municípios que 

integravam a RMC. Naquela época eram 26 unidades, dado esse que foi ampliado 

para um total de 29 municípios, cuja relação atualizada encontra-se detalhada no 

Quadro 43. 
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Quadro 43 - Municípios integrantes da Região Metropolitana de Curitiba – Maio 2014 

MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA RMC 

Adrianópolis 

Agudos do Sul 

Almirante Tamandaré 

Araucária 

Balsa Nova 

Bocaiúva do Sul 

Campina Grande do Sul  

Campo do Tenente 

Campo Largo 

Campo Magro 

Cerro Azul 

Colombo 

Contenda 

Curitiba  

Doutor Ulysses 

Fazenda Rio Grande 

Itaperuçu  

Lapa 

Mandirituba 

Piên 

Pinhais  

Piraquara 

Quatro Barras  

Quitandinha 

Rio Branco do Sul 

Rio Negro 

São José dos Pinhais 

Tijucas do Sul 

Tunas do Paraná 

Fonte: COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
 

Com relação ao porte e a composição das estruturas e atividades econômicas e 

sociais dos municípios da RMC no EIA, as características básicas continuam 

semelhantes no que se refere ao elevado grau de heterogeneidade entre os 

municípios, isso fica evidente com a análise de parâmetros e indicadores atualizados e 

comentados a seguir. 

 

4.5.2.1.1 ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS E EMPREGOS ATIVOS 

 

Para melhor entendimento e esclarecimento, desde já cabe salientar que, segundo a 

fonte onde foram obtidos os dados utilizados no presente trabalho (IPARDES), a 

utilização do termo estabelecimento econômico abrange uma unidade que tenha um 

código específico no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) ou no CEI 

(Cadastro Específico do INSS). 

 

Considerando a dinâmica empresarial, particularmente no âmbito de uma região 

metropolitana, verifica-se que no intervalo entre o EIA e o presente estudo 

complementar, decorridos cinco anos, alguns parâmetros sofreram alterações. 

 

Naquela época os últimos dados disponíveis eram de 2007, atualmente já se dispõe 

de informações para 2012, permitindo assim uma análise mais atualizada.  Os 

levantamentos disponíveis mostram que a RMC vem mantendo uma participação do 

seu número de estabelecimentos em relação ao total do estado em patamares 

semelhantes, embora com um pequeno declínio, haja vista que seu quinhão baixou de 

30,22% em 2007 para 29,80% em 2012 (Quadro 44). 

 

No período considerado o número de estabelecimentos existentes no estado do 

Paraná teve uma evolução de 25,16% ao passo que na RMC o aumento foi levemente 
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inferior, ou seja, 23,40%, passando o número absoluto de 71.201 unidades em 2007 

para 87.865 empresas em 2012 nessa região. O município de Curitiba por sua vez 

teve uma evolução menor que o estado e a RMC, ou seja, 19,05% no período em 

pauta.  

 

Em termos de progresso do número de estabelecimentos alguns municípios da RMC 

registraram percentuais comparativamente elevados, como foi o caso de Itaperuçu 

(63,72%), Piraquara (57,83%) e Fazenda Rio Grande (48,30%). Os demais 

municípios, muitos deles também registrando crescimentos significativos, superaram a 

evolução metropolitana e estadual, ademais, nenhum município teve diminuição do 

seu número de estabelecimentos. 

 

Em termos de participação dos municípios no somatório do número de 

estabelecimentos existentes na RMC, verifica-se que Curitiba embora ainda 

fortemente concentradora, vem diminuindo sua participação regional. Assim, a capital 

contava com 50.667 unidades em 2007, representando 71,16% da RMC, no ano de 

2012 essa participação diminuiu para 68,65%, embora o número de estabelecimentos 

tenha se elevado para 60.319 unidades.  

 

Mesmo com a diminuição do quinhão curitibano deve-se destacar a elevada 

concentração de estabelecimentos empresariais na capital. Os demais municípios 

contam com concentração empresarial bem menor, grande número deles abaixo de 

um por cento.  

 

Os dados de 2012 mostram posições consideradas relativamente significativas para os 

municípios de São José dos Pinhais (6,88%), Colombo (4,16%) e Pinhais (3,63%).  

 

A evolução e a participação do conjunto das unidades geográficas analisadas 

encontram-se detalhadas no Quadro 44. 
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Quadro 44 - Número de Estabelecimentos Econômicos: Paraná e municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba – 2007 e 2012 

UNIDADE 
PERÍODO EVOLUÇÃO 

2007 2012 2012/2007 (%) 

Estado do Paraná 235.577 294.854 25,16 

Participação RMC/PARANÁ 30,22% 29,80% - 0,42 

Região Metropolitana de Curitiba 71.201 100,00 87.865 100,00 23,40 

Adrianópolis 60 0,08 74 0,08 23,33 

Agudos do Sul 112 0,16 128 0,15 14,29 

Almirante Tamandaré 779 1,09 1.129 1,28 44,93 

Araucária 1.732 2,43 2.332 2,65 34,64 

Balsa Nova 200 0,28 256 0,29 28,00 

Bocaiúva do Sul 158 0,22 203 0,23 28,48 

Campina Grande do Sul 521 0,73 705 0,80 35,32 

Campo do Tenente 104 0,15 141 0,16 35,58 

Campo Largo 1.761 2,47 2.448 2,79 39,01 

Campo Magro 248 0,35 333 0,38 34,27 

Cerro Azul 160 0,23 203 0,23 26,88 

Colombo 2.552 3,58 3.652 4,16 43,10 

Contenda 190 0,27 237 0,27 24,74 

Curitiba 50.667 71,16 60.319 68,65 19,05 

Doutor Ulysses 43 0,06 43 0,05 0,00 

Fazenda Rio Grande 822 1,15 1.219 1,39 48,30 

Itaperuçu 226 0,32 370 0,42 63,72 

Lapa 865 1,22 1.002 1,14 15,84 

Mandirituba 495 0,70 575 0,65 16,16 

Piên 129 0,18 183 0,21 41,86 

Pinhais 2.531 3,55 3.186 3,63 25,89 

Piraquara 498 0,70 786 0,89 57,83 

Quatro Barras 368 0,52 409 0,47 11,14 

Quitandinha 152 0,21 209 0,24 37,50 

Rio Branco do Sul 334 0,48 423 0,48 26,65 

Rio Negro  735 1,03 841 0,96 14,42 

São José dos Pinhais 4.441 6,24 6.042 6,88 36,05 

Tijucas do Sul 216 0,30 302 0,34 39,81 

Tunas do Paraná 102 0,14 115 0,13 12,75 

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná. 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web. 
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Para o contingente de empregos (postos de trabalho) que corresponde ao total de 

vínculos empregatícios, também ocorreram alterações em relação ao EIA, cabendo 

aqui atualizações e novas análises, haja vista que naquela época os últimos dados 

também eram de 2007 e agora dispõe de atualizações para 2012. 

 

A participação da RMC no total de empregos do estado foi de 42,56% em 2007, 

registrando pequeno aumento em 2012, ou seja, contou com um quinhão de 43,52% 

da totalidade de postos de trabalho.  

 

No contexto da RMC, novamente destaca-se sobremaneira a elevadíssima 

concentração dos empregos na capital, quer dizer, da totalidade 72,92% e 73,28% nos 

anos de 2007 e 2012, respectivamente. No entanto o crescimento do número de 

postos de trabalho, nesse período foi de 31,01% na capital, ou seja, maior do que a 

evolução registrada no estado (27,52%) e na RMC (30,39%) (Quadro 45). 

 

Em vários municípios a evolução do número de empregos ativos foi maior do que o 

incremento verificado no estado e na capital, assim destacam-se particularmente 

Tijucas do Sul (88,43%), Adrianópolis (50,38%), Piraquara e Fazenda Rio Grande, 

onde o aumento foi semelhante, ou seja, 49,35% e 48,09%, respectivamente. 

 

No contexto de empregos ativos, no entanto, três municípios da RMC registraram 

queda, assim os dados mostram que em Doutor Ulysses houve uma redução de 

24,09%, e em Contenda e Mandirituba a diminuição foi respectivamente, de 12,27% e 

9,10% entre o período de 2007 e 2012. Nos demais municípios também ocorreram 

evoluções bem diferenciadas conforme dados mostrados no Quadro 45. 
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Quadro 45 - Número de Empregos Ativos: Paraná e municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba – 2007 e 2012 

UNIDADE 
PERÍODO EVOLUÇÃO 

2007 2012 2012/2007 (%) 

Estado do Paraná 2.378.931 3.033.665 27,52 

Participação RMC/PARANÁ 42,56 % 43,52 % 0,96 

Região Metropolitana de Curitiba 1.012.478 100,00 1.320.181 100,00 30,39 

Adrianópolis 524 0,05 788 0,06 50,38 

Agudos do Sul 572 0,06 766 0,06 33,92 

Almirante Tamandaré 10.189 1,01 12.403 0,94 21,73 

Araucária 31.976 3,16 44.878 3,40 40,35 

Balsa Nova 2.170 0,21 2.620 0,20 20,74 

Bocaiúva do Sul 1.278 0,13 1.409 0,11 10,25 

Campina Grande do Sul 6.235 0,62 8.215 0,62 31,76 

Campo do Tenente 1.161 0,11 1.291 0,10 11,20 

Campo Largo 21.370 2,11 27.925 2,12 30,67 

Campo Magro 2.592 0,26 3.341 0,25 28,90 

Cerro Azul 1.568 0,14 1.666 0,13 6,25 

Colombo 31.632 3,12 39.745 3,01 25,65 

Contenda 1.818 0,18 1.595 0,12 - 12,27 

Curitiba 738.441 72,93 967.397 73,28 31,01 

Doutor Ulysses 494 0,05 375 0,03 - 24,09 

Fazenda Rio Grande 8.082 0,80 11.969 0,90 48,09 

Itaperuçu 2.310 0,23 2.698 0,20 16,80 

Lapa 7.577 0,75 9.021 0,68 19,06 

Mandirituba 5.130 0,50 4.663 0,35 - 9,10 

Piên 1.602 0,16 2.047 0,16 27,78 

Pinhais 35.687 3,52 41.597 3,15 16,56 

Piraquara 5.524 0,55 8.250 0,62 49,35 

Quatro Barras 8.223 0,81 9.128 0,69 11,01 

Quitandinha 964 0,10 1.320 0,10 36,93 

Rio Branco do Sul 4.073 0,40 4.980 0,38 22,23 

Rio Negro  6.661 0,66 7.544 0,57 13,26 

São José dos Pinhais 71.434 7,06 97.832 7,41 36,95 

Tijucas do Sul 1.607 0,16 3.028 0,23 88,43 

Tunas do Paraná 1.584 0,16 1.690 0,13 6,70 

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná. 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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4.5.2.1.2 COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO VALOR ADICIONADO  

 

Para as variáveis que compõe o presente tópico — Composição e Participação no 

Valor Adicionado — também já se dispõe de dados mais atualizados, ou seja, para o 

ano 2011, ao passo que no EIA foram apresentadas informações para 2006, por isso 

cabe aqui a inclusão de estatísticas mais recentes.  

 

Os dados levantados pertinentes ao Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos (VAB) 

que compõem o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), analisados no contexto da sua 

totalidade, mostram que a RMC, com um montante de VAB de R$ 83.570.806.000,00, 

correspondia a 40,91% do total do estado, R$ 204.265.011.000,00 no ano de 2011, 

último dado disponível. No conjunto, apenas três dos 29 municípios da RMC foram 

responsáveis por 83,51% da totalidade do VAB metropolitano.  

 

Pela ordem, Curitiba (55,39%), São José dos Pinhais (14,25%), atrelado ao complexo 

automotivo, e Araucária (13,87%), representado pelo setor petroquímico. A título de 

comparação vale esclarecer que a porção restante do VAB, ou seja, 59,09% da 

totalidade representa a participação dos demais 370 municípios, visto que o Paraná 

conta atualmente com 399 municipalidades.  Mesmo no âmbito metropolitano, os 

demais municípios possuem participações relativamente pequenas, conforme pode ser 

visto no Quadro apresentado a seguir. 

 

Esclarecimento cabe ao fato de que no contexto do VAB a participação de Curitiba no 

conjunto dos municípios da RMC (55,39%) era bem menor do que a parcela no 

número de estabelecimentos (71,16%) e no cômputo da totalidade dos empregos 

ativos (72,93%), conforme dados apresentados em quadros anteriores. 

 

Em termos de atividades econômicas os dados mostram que no estado do Paraná e 

também na RMC o setor de serviços tem-se mostrado o mais importante, 

representando respectivamente, 64,05% e 69,05% da totalidade do VAB gerado em 

2011, última informação disponível.  

 

Em segunda posição encontra-se o setor industrial que contribuiu com 27,27% no 

estado e 29,61% na RMC, sendo que o setor agropecuário contava com participações 

relativamente diferenciadas, ou seja, a sua contribuição foi de 8,68% no Paraná e 

1,34% na RMC (Quadro 46).  
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Na composição do VAB no conjunto dos municípios da RMC verifica-se a elevada 

participação de Curitiba no setor de serviços (incluindo comércio) 64,56% e 36,45% da 

totalidade do setor industrial.  

 

Os municípios de São José dos Pinhais e Araucária por sua vez contribuíram 

sobremaneira na composição do VAB referente ao setor industrial representando, 

respectivamente, 26,24% e 20,76%.  Os detalhes das participações e composições 

dos demais municípios estão apresentados no Quadro 46.  
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Quadro 46 - Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos: Paraná e municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba - 2011 (Em R$1.000,00 e %) 

UNIDADE TOTAL 
SETORES ECONÔMICOS 

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS 

Estado do Paraná 204.265.011 17.728.564 55.703.063 130.833.382 

Participação 

setorial PR % 
100,00 8,68 % 27,27 % 64,05 % 

Região 

Metropolitana de 

Curitiba 

83.570.806 1.119.898 24.743.092 57.707.816 

Participação 

setorial na RMC % 
100,00 1,34 % 29,61 % 69,05 % 

Participação  dos 

municípios na  

RMC 

83.570.806 100 1.119.898 100 24.743.092 100 57.707.816 100 

Adrianópolis 98.069 0,12 58.249 5,20 4.166 0,02 35.653 0,06 

Agudos do Sul 72.660 0,09 30.723 2,74 5.939 0,02 35.998 0,06 

Almirante 

Tamandaré 
718.783 0,86 12.264 1,10 215.015 0,87 491.503 0,85 

Araucária 11.592.082 13,87 59.490 5,31 5.135.440 20,76 6.397.152 11,08 

Balsa Nova 280.683 0,34 18.936 1,69 155.878 0,62 105.868 0,18 

Bocaiúva do Sul 109.716 0,13 30.547 2,73 17.503 0,07 61.666 0,10 

Campina Grande 

do Sul 
606.983 0,73 9.151 0,82 138.256 0,56 459.576 0,80 

Campo do Tenente 103.627 0,12 45.600 4,08 11.020 0,04 47.008 0,08 

Campo Largo 1.582.479 1,89 49.300 4,40 587.907 2,38 945.272 1,64 

Campo Magro 202.972 0,24 28.210 2,52 43.031 0,17 131.730 0,22 

Cerro Azul 236.344 0,28 139.258 12,4 14.161 0,06 82.925 0,14 

Colombo 2.080.644 2,48 17.945 1,60 517.918 2,09 1.544.782 2,68 

Contenda 153.040 0,18 26.612 2,38 26.310 0,11 100.118 0,16 

Curitiba 46.287.665 55,39 16.621 1,48 9.017.699 36,45 37.253.345 64,56 

Doutor Ulysses 87.426 0,10 57.507 5,14 3.233 0,01 26.686 0,05 

Fazenda Rio 

Grande 
643.690 0,77 6.304 0,56 185.621 0,75 451.764 0,78 

Itaperuçu 214.865 0,26 23.232 2,07 52.946 0,21 138.687 0,24 

Lapa 820.871 0,98 158.453 14,1 182.439 0,74 479.980 0,82 

Mandirituba 256.216 0,31 37.008 3,30 82.373 0,33 136.835 0,24 

Piên 238.569 0,29 39.686 3,54 115.090 0,47 83.793 0,15 

Pinhais 2.639.882 3,16 1.124 0,10 725.254 2,93 1.913.505 3,31 

Piraquara 597.690 0,72 7.370 0,66 137.966 0,56 452.354 0,78 

Quatro Barras 581.118 0,70 3.700 0,33 352.716 1,43 224.702 0,38 

Quitandinha 148.244 0,18 44.537 3,98 13.650 0,06 90.057 0,16 

Rio Branco do Sul 510.935 0,61 30.912 2,76 275.031 1,11 204.992 0,36 

Rio Negro  536.348 0,64 68.588 6,12 204.925 0,83 262.835 0,46 

São José dos 

Pinhais 
11.909.045 14,25 57.113 5,10 6.493.685 26,24 5.358.247 9,34 

Tijucas do Sul 211.505 0,25 35.645 3,18 17.359 0,07 158.502 0,27 

Tunas do Paraná 48.655 0,06 5.813 0,52 10.561 0,04 32.281 0,05 

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná. 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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4.5.2.1.3 POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA E POPULAÇÃO OCUPADA 

 

Quanto à atualização de dados cabem aqui os comentários já apresentados para os 

tópicos anteriores, com destaque de que a população economicamente ativa e 

ocupada conta com uma atualização em termos de intervalo bem maior, ou seja, no 

EIA (ECOSSISTEMA, 2010) foram apresentadas informações de 2000 e agora já se 

dispõe de dados para 2010 (IPARDES, 2014).  

 

A RMC contava com uma População Economicamente Ativa (PEA) de 1.768.624 

pessoas no ano 2010.  Esse contingente representava 31.65% da totalidade do estado 

composta por 5.587.968 indivíduos no mesmo período. No âmbito da RMC, a capital, 

com uma PEA de 995.543 pessoas representava 56,30% da totalidade. A seguir 

posicionavam-se os municípios de São José dos Pinhais com 146.612 indivíduos 

(8,28%) e Colombo, com 115.698 pessoas, representando 6,54% da totalidade 

regional metropolitana. Nos demais municípios o número absoluto da PEA também é 

relativamente elevado em várias unidades, embora a participação na totalidade da 

região seja percentualmente pouco expressiva, até pelo fato de haver ao todo 29 

municípios contemplados (Quadro 47). 

 

Os dados pertinentes ao agrupamento da População Ocupada (POC) apresentam 

características distributivas semelhantes ao da PEA, ou seja, a RMC abrigava 

1.681.455 pessoas ocupadas, representando 31,68% do contingente estadual, 

composto por 5.307.814 indivíduos.  

 

Em termos da RMC o município de Curitiba ocupava 947.196 pessoas, representando 

56,36% da totalidade regional. A seguir posicionavam-se os municípios de São José 

dos Pinhais com 139.494 pessoas (8,30%), Colombo com 109.660 indivíduos 

representando 6.52% e Araucária com um contingente de 60.760 pessoas ocupadas, 

correspondente a 3,61% da totalidade metropolitana.  

 

Alguns dos demais municípios contavam também com contingentes absolutos 

relativamente elevados, mas com participações percentuais menores, cujos detalhes 

podem ser vistos no Quadro 47.  
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Quadro 47 - População Economicamente Ativa e População Ocupada: Paraná e 

municípios da Região Metropolitana de Curitiba - 2010 

UNIDADE 
POPULAÇÃO 

ECONOMICAMENTE ATIVA 
(10 ANOS E MAIS) – TOTAL 

POPULAÇÃO OCUPADA 

- TOTAL 

Estado do Paraná 5.587.968 5.307.814 

Participação da RMC/Paraná  31,65 % 31,68 % 

Municípios da RMC 1.768.624 100,00 1.681.455 100,00 

Adrianópolis 2.576 0,15 2.423 0,14 

Agudos do Sul 4.427 0,25 4.183 0,25 

Almirante Tamandaré 53.568 3,03 51.608 3,07 

Araucária 64.979 3,68 60.760 3,61 

Balsa Nova 5.467 0,31 5.035 0,30 

Bocaiúva do Sul 5.857 0,33 5.642 0,34 

Campina Grande do Sul 

 

20.625 1,17 19.622 1,17 

Campo do Tenente 3.251 0,18 3.035 0,18 

Campo Largo 60.255 3,41 57.230 3,40 

Campo Magro 13.047 0,74 12.503 0,74 

Cerro Azul 7.787 0,44 7.630 0,45 

Colombo 115.698 6,54 109.660 6,52 

Contenda 8.671 0,48 8.310 0,49 

Curitiba 995.543 56,30 947.196 56,36 

Doutor Ulysses 2.439 0,14 2.399 0,14 

Fazenda Rio Grande 41.158 2,33 38.548 2,29 

Itaperuçu 11.078 0,63 10.766 0,64 

Lapa 22.493 1,27 21.526 1,28 

Mandirituba 11.712 0,66 10.946 0,65 

Piên 6.319 0,36 6.113 0,36 

Pinhais 61.598 3,48 58.737 3,49 

Piraquara 44.585 2,52 41.804 2,49 

Quatro Barras 10.538 0,60 9.942 0,59 

Quitandinha 7.944 0,45 7.572 0,45 

Rio Branco do Sul 14.312 0,80 13.963 0,83 

Rio Negro  15.946 0,90 15.108 0,90 

São José dos Pinhais 146.612 8,28 139.494 8,30 

Tijucas do Sul 7.597 0,43 7.286 0,43 

Tunas do Paraná 2.542 0,14 2.414 0,14 

RMC/PR = Participação da Região Metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná. 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web. 
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4.5.2.1.4 INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS  

 

A análise das informações anteriormente apresentadas está sendo complementada 

com a inclusão dos principais indicadores econômicos e sociais geralmente utilizados 

para a contextualização regional. Em termos de estudo complementar que ora está 

sendo elaborado cabe apresentar os dados para períodos mais recentes, haja vista a 

defasagem de tempo pertinente às estatísticas, decorrida entre 2010 e 2014 conforme 

pode ser visto no Quadro 48. 

 

Quadro 48 - Comparativo do ano da disponibilidade de dados para o EIA e o estudo 

complementar 

INDICADOR 

ANO DA ÚLTIMA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL UTILIZADA 

EIA DE 2010 
ESTUDO COMPLEMENTAR 

JUNHO DE 2014 

Produto Interno Bruto  2006 2011 

Densidade demográfica  2008 2011 

Grau de urbanização  2000 2010 

Taxa de crescimento geométrico 2000 2010 

Índice de desenvolvimento municipal  2000 2011 

Índice de Gini  2000 2010 

Taxa de pobreza 2000 2010 

Fonte: Elaboração própria. Junho de 2014 

 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) encontra-se um quadro com definições sucintas de 

indicadores econômicos e sociais. O mesmo não foi incorporado ao presente estudo 

complementar, pois os conceitos apresentados naquele documento continuam os 

mesmos, quer dizer sem alterações.   

 

No entanto, os indicadores apresentados em continuidade referem-se ao estado do 

Paraná, RMC sendo que para os municípios integrantes da RMC, estes sim sofreram 

alterações e atualizações. 

 

Os dados de 2011, última informação disponível mostram que o PIB per capita da 

RMC situava-se em R$ 31.188,00, relativamente bem superior ao do estado do 

Paraná, que foi de R$ 22.770,00 por pessoa. No contexto regional é necessário 

destacar que a variação, ou seja, a desigualdade entre os municípios é muito grande. 

Por exemplo, no ano em pauta o intervalo variou de um PIB per capita de R$ 

109.143,00 pertencente ao município de Araucária, valor este principalmente gerado 

pelo complexo petrolífero e industrial aí existente, contra um montante de apenas R$ 

6.879,00 atribuído ao município de Piraquara, um dos principais fornecedores de água 
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para grande parte da população humana da RMC. Em termos de ranking verifica-se 

que Curitiba posiciona-se em quarto lugar com um PIB per capita de R$ 32.916,00, já 

o segundo lugar pertence ao município de São José dos Pinhais (R$ 

54.785,00/pessoa), posição essa em grande parte decorrente do complexo de 

indústrias automobilísticas e seus fornecedores ali implantados, a terceira posição fica 

com Quatro Barras (R$ 35.003,00/habitante) município esse em que tem sido 

instalada uma série de indústrias diversificadas, nos últimos anos (Quadro 49). 

 

Também com dados referentes a 2011, o ranking da densidade demográfica mostra 

que em Curitiba há um adensamento populacional de 4.051,81 pessoas por km2, 

seguido pelo município de Pinhais com 1.935,55 habitantes por km2, situando-se em 

terceiro lugar o município de Colombo onde vivem 1.088,15 pessoas/km2. Nos demais 

municípios a densidade demográfica é imensamente variável, registrando-se a menor 

ocupação em Adrianópolis, com apenas 4,72 habitantes por quilômetro quadrado.  

Detalhes para cada um dos municípios encontram-se no Quadro 49. A densidade 

demográfica geral na RMC situa-se em 195,79 habitantes por km2.  

 

No que se refere ao grau de urbanização, por se tratar da análise de uma região 

metropolitana é evidente que o indicador seja elevado em vários municípios. Por 

exemplo, na capital a totalidade da população humana residente já é classificada 

como sendo urbana. Ademais, outros cinco municípios da RMC (Almirante 

Tamandaré, Araucária, Colombo, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras) já contam com 

um grau de urbanização acima de 90%. Os graus de urbanização mais baixos estão 

em Doutor Ulysses (16,22%) e Tijucas do Sul (15,72%), municípios esses ainda com 

forte predominância rural. A migração campo – cidade ainda está em andamento e a 

tendência natural é de que o grau de urbanização deverá aumentar ao longo dos 

próximos anos em todos os municípios da RMC. 

 

Com base nos dados de 2010, verifica-se que a taxa de crescimento populacional 

metropolitana foi de 1,37% ao ano, contra 0,89% no estado do Paraná. No contexto 

dos municípios há variações bem acentuadas, sendo que alguns registraram taxas 

negativas, como foi o caso de Adrianópolis, (- 0,94%) e Doutor Ulysses, (- 0,47%). A 

maior taxa de crescimento populacional cabe a Tunas do Paraná que registrou um 

incremento de 5,65%. Sete municípios metropolitanos tiveram incrementos 

populacionais acima de dois por cento, por ordem alfabética, a saber: Araucária 

(2,37%), Fazenda Rio Grande (2,65%), Itaperuçu (2,13%), Mandirituba (2,39%), 

Piraquara (2,49%), Quatro Barras (2,08%) e São José dos Pinhais (2,60%), vários 
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deles já com áreas geográficas urbanísticas conurbadas com a Capital, que por sua 

vez registrou uma taxa de incremento populacional de 0,99%.  

 

Os dados do Índice de Desempenho Municipal (IPDM), segundo a classificação 

adotada pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social) mostram que na RMC apenas Curitiba situa-se na classificação de alto 

desempenho com o índice de 0,8746, no entanto, tangenciando a classificação 

máxima, embora ainda classificadas em médio desempenho encontram-se vários 

municípios  a  saber: Araucária (0,7993), Balsa Nova (0,7395), Campina Grande do 

Sul (0,7014), Campo Largo (0,7664), Piên (0,7273), Pinhais (0,7548), Quatro Barras 

(0,7793), Rio Negro (0,7185) e São José dos Pinhais (0,7608). Os demais municípios 

posicionam-se em classificações com índices menores, sendo que a mais baixa 

posição pertence ao município de Cerro Azul com índice 0,4928, considerado médio 

baixo desempenho. Cabe ressaltar que nenhum município da RMC ficou classificado 

no patamar de baixo desempenho.    

 

O grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capita, representada pelo índice de Gini, mostra que nos municípios da RMC a 

heterogeneidade situa-se próximo do parâmetro de 0,5, ou seja, relativamente 

elevado. Considerando que o valor zero representa a ausência de desigualdade, 

verifica-se que no contexto metropolitano geral a menor desigualdade cabe ao 

município Campo Magro (0,38) e a maior pertence à Curitiba (0,55), ou seja, a capital 

possui a maior desigualdade de renda domiciliar per capita.  

 

A taxa de pobreza, considerando-se famílias com renda familiar mensal de até meio 

salário mínimo em relação ao total de famílias existentes no município, apresenta seu 

melhor indicador em Curitiba onde apenas 1,73% das unidades familiares se situam 

no patamar dessa taxa. A maior taxa de famílias classificadas como pobres, ou seja, 

38,11% da totalidade, encontra-se no município de Doutor Ulysses, que ainda 

apresenta características eminentemente rurais. Nos municípios da RMC, no geral as 

taxas de pobreza são bem heterogêneas, conforme pode ser visto nos dados 

apresentados no Quadro 49.  
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Quadro 49 - Indicadores Econômicos e Sociais Selecionados: Paraná e municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba 

Unidade 

PIB  

per 

capita 

R$ 1,00 

2011 

Dens. 

Demográ

fica  

hab/km
2 

 

2011 

Grau  de 

Urbaniza

ção  (%) 

2010 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico 

Populacional 

total (%) 2010 

Índice 

Ipardes de 

Desenvolvim

ento 

Municipal 

(IPDM) 2011 

Índice 

de Gini 

2010 

Taxa de 

Pobreza 

(%) 2010 

Estado do 

Paraná 
22.770 52,59 85,33 0,89 ND 0,53 6,46 

Municípios 

da (RMC) 
31.188 195,79 91,7 1,37 ND ND ND 

Adrianópolis 16.061 4,72 32,31 -0,94 0,6183 0,53 22,59 

Agudos do 

Sul 
9.024 43,66 34,12 1,37 0,5357 0,48 17,2 

Almirante 

Tamandaré 
7.486 546,01 95,82 1,57 0,6215 0,43 4,89 

Araucária 
109.14

3 
256,78 92,51 2,37 0,7993 0,46 3,13 

Balsa Nova 28.121 33,19 60,8 1,08 0,7395 0,44 7,51 

Bocaiúva do 

Sul 
10.557 13,49 46,67 1,96 0,5724 0,46 10,69 

Campina 

Grande do 

Sul 

17.593 72,31 82,44 1,15 0,7014 0,44 6,03 

Campo do 

Tenente 
15.368 23,62 58,86 1,18 0,6377 0,49 13,93 

Campo 

Largo 
15.674 88,79 83,8 1,93 0,7664 0,45 4,25 

Campo 

Magro 
8.633 90,52 78,68 1,99 0,6784 0,38 5,16 

Cerro Azul 14.239 12,66 28,39 0,35 0,4928 0,48 29,26 

Colombo 10.917 1.088,15 95,42 1,51 0,6751 0,41 3,75 

Contenda 10.412 53,55 58,09 1,84 0,6330 0,47 9,93 

Curitiba 32.916 4.051,81 100 0,99 0,8746 0,55 1,73 

Doutor 

Ulysses 
15.613 7,25 16,22 -0,47 0,4866 0,49 38,11 

Fazenda Rio 

Grande 
8.465 720,4 92,96 2,65 0,6637 0,46 5,61 

Itaperuçu 9.621 75,7 83,54 2,13 0,5516 0,40 9,15 

Lapa 19.841 21,52 60,58 0,72 0,6800 0,49 10,59 

Mandirituba 12.547 59,2 33,37 2,39 0,6597 0,46 11,37 

Piên 25.531 44,16 40,25 1,38 0,7273 0,42 10,57 

Pinhais 26.055 1.935,55 100 1,28 0,7548 0,48 3,00 

Piraquara 6.879 419,66 49,07 2,49 0,6143 0,41 6,67 

Quatro 

Barras 
35.003 111,08 90,38 2,08 0,7793 0,47 3,92 

Quitandinha 9.111 38,6 28,6 1,13 0,6049 0,47 17,87 

Rio Branco 

do Sul 
19.231 37,65 71,92 0,44 0,6181 0,47 10,66 

Rio Negro 18.999 52,13 82,21 0,86 0,7185 0,48 7,20 

São José 

dos Pinhais 
54.785 284,67 89,66 2,60 0,7606 0,45 2,56 

Tijucas do 15.086 21,9 15,72 1,72 0,6656 0,47 11,11 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

288 

Unidade 

PIB  

per 

capita 

R$ 1,00 

2011 

Dens. 

Demográ

fica  

hab/km
2 

 

2011 

Grau  de 

Urbaniza

ção  (%) 

2010 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico 

Populacional 

total (%) 2010 

Índice 

Ipardes de 

Desenvolvim

ento 

Municipal 

(IPDM) 2011 

Índice 

de Gini 

2010 

Taxa de 

Pobreza 

(%) 2010 

Sul 

Tunas do 

Paraná 
8.179 9,62 44,63 5,65 0,6166 0,52 20,38 

RMC= Região Metropolitana de Curitiba. 

ND = Não disponível 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web. 
 

 

 

4.5.2.2 ASPECTOS ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E DA ADA      

 

No contexto do presente estudo, o município de Curitiba configura-se como AID do 

empreendimento em pauta: implantação do sistema metroviário de transporte de 

passageiros – Linha Azul.  Assim, tem-se como espaço geográfico a ser considerado o 

território da capital, que possui nove administrações regionais que são espécies de 

subprefeituras que abrangem os 75 bairros existentes. 

 

A análise dos dados econômicos anteriormente apresentados e analisados no âmbito 

regional mostra com destaque a importância e a predominância da RMC no estado do 

Paraná e particularmente do município de Curitiba no contexto da Região 

Metropolitana. Essa evidência está demonstrada no Quadro 50 apresentado a seguir.  

 

Nesse conjunto de indicadores o município de Curitiba sempre se destaca com uma 

participação acima da metade em relação aos números gerais da RMC, composta por 

29 municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

289 

Quadro 50 - Indicadores Econômicos e Sociais Selecionados: Participações da RMC 

no Estado e de Curitiba na RMC 

INDICADOR ANO 

PARTICIPAÇÕES EM % 

RMC 

NO ESTADO 

CURITIBA 

NA RMC 

Número de Estabelecimentos  2012 29,80 68,65 

Número de Empregos Ativos 2012 43,52 73,28 

População Economicamente Ativa  2010 31,65 56,30 

População Ocupada 2010 31,68 56,36 

Valor Adicionado Bruto  2011 40,91 55,39 

Fonte: Tabelas anteriores 

 Número de Estabelecimentos 

 Número de Empregos ativos 

 População Economicamente Ativa e População Ocupada 

 Valor Adicionado Bruto. 

 

 

Doravante com a análise centrada na AID e na ADA, cabe, para o presente estudo 

complementar apresentar os dados pertinentes aos estabelecimentos ativos por setor 

de atividade econômica, segundo os bairros em Curitiba.  

 

As últimas informações disponíveis referentes ao ano de 2011 mostram que o 

município contava com 190.806 estabelecimentos, com a maior concentração nas 

atividades comerciais, com 83.204 unidades (43,62%), seguido pelo setor de serviços 

com 82.078 firmas (43,01%).  

 

O setor industrial por sua vez contava com 24.103 estabelecimentos representando 

12,63% da totalidade dos estabelecimentos. Os detalhes dessas informações por 

bairros e setores de atividade em termos absolutos e percentuais encontram-se 

descritos no Quadro 51. 
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Quadro 51 - Estabelecimentos Ativos por Setor de Atividade Econômica, segundo os 

bairros em Curitiba – 2011 

BAIRRO 
INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS OUTROS¹ TOTAL 

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

Abranches 124 0,51 395 0,47 470 0,57 6 0,42 995 0,52 

Água Verde 738 3,06 2.878 3,46 4.298 5,24 58 4,08 7.972 4,18 

Ahú 164 0,68 570 0,69 841 1,02 9 0,63 1.584 0,83 

Alto Boqueirão 424 1,76 1.520 1,83 877 1,07 10 0,70 2.831 1,48 

Alto da Glória 87 0,36 343 0,41 749 0,91 11 0,77 1.190 0,62 

Alto da XV 215 0,89 1.141 1,37 1.199 1,46 22 1,55 2.577 1,35 

Atuba 175 0,73 469 0,56 333 0,41 7 0,49 984 0,52 

Augusta 35 0,15 64 0,08 45 0,05 2 0,14 146 0,08 

Bacacheri 368 1,53 1.753 2,11 1.621 1,97 37 2,60 3.779 1,98 

Bairro Alto 441 1,83 1.555 1,87 1.330 1,62 11 0,77 3.337 1,75 

Barreirinha 242 1,00 610 0,73 468 0,57 8 0,56 1.328 0,70 

Batel 382 1,58 1.421 1,71 2.921 3,56 24 1,69 4.748 2,49 

Bigorrilho 369 1,53 1.228 1,48 2.312 2,82 17 1,20 3.926 2,06 

Boa Vista  354 1,47 1.362 1,64 1.199 1,46 24 1,69 2.939 1,54 

Bom Retiro 164 0,68 572 0,69 746 0,91 14 0,99 1.496 0,78 

Boqueirão 1.643 6,82 4.478 5,38 2.697 3,29 60 4,22 8.878 4,65 

Butiatuvinha 118 0,49 338 0,41 238 0,29 8 0,56 702 0,37 

Cabral 116 0,48 370 0,44 685 0,83 9 0,63 1.180 0,62 

Cachoeira 50 0,21 122 0,15 88 0,11 1 0,07 261 0,14 

Cajuru 897 3,72 2.755 3,31 1.941 2,36 31 2,18 5.624 2,95 

Campina do 

Siqueira 
95 0,39 405 0,49 397 0,48 5 0,35 902 0,47 

Campo Comprido 223 0,93 486 0,58 576 0,70 10 0,70 1.295 0,68 

Campo de 

Santana 
228 0,95 369 0,44 198 0,24 3 0,21 798 0,42 

Capão da Imbuia 287 1,19 1.151 1,38 813 0,99 14 0,99 2.265 1,19 

Capão Raso 554 2,30 1.612 1,94 1.157 1,41 22 1,55 3.345 1,75 

Cascatinha 20 0,08 111 0,13 59 0,07 2 0,14 192 0,10 

Caximba 27 0,11 19 0,02 12 0,01 0 0,00 58 0,03 

Centro 1.482 6,15 9.383 11,28 14.169 17,26 256 18,02 25.290 13,25 

Centro Cívico 182 0,76 764 0,92 1.733 2,11 28 1,97 2.707 1,42 

Cidade Industrial 2.013 8,35 4.083 4,91 2.968 3,62 52 3,66 9.116 4,78 

Cristo Rei 127 0,53 571 0,69 773 0,94 14 0,99 1.485 0,78 

Fanny 216 0,90 665 0,80 522 0,64 12 0,84 1.415 0,74 

Fazendinha 390 1,62 1.135 1,36 660 0,80 5 0,35 2.190 1,15 

Ganchinho 63 0,26 89 0,11 62 0,08 1 0,07 215 0,11 

Guabirotuba 175 0,73 691 0,83 548 0,67 13 0,91 1.427 0,75 

Guaíra 186 0,77 638 0,77 592 0,72 11 0,77 1.427 0,75 

Hauer 490 2,03 2.164 2,60 1.361 1,66 44 3,10 4.059 2,13 

Hugo Lange 115 0,48 380 0,46 574 0,70 6 0,42 1.075 0,56 

Jardim Botânico 104 0,43 630 0,76 591 0,72 16 1,13 1.341 0,70 

Jardim das 

Américas 
196 0,81 930 1,12 933 1,14 4 0,28 2.063 1,08 

Jardim Social 70 0,29 165 0,20 328 0,40 5 0,35 568 0,30 
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BAIRRO 
INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS OUTROS¹ TOTAL 

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

Juvevê 170 0,71 796 0,96 1.176 1,43 17 1,20 2.159 1,13 

Lamenha 

Pequena 
15 0,06 28 0,03 15 0,02 0 0,00 58 0,03 

Lindóia 90 0,37 248 0,30 165 0,20 4 0,28 507 0,27 

Mercês 350 1,45 1.100 1,32 1.729 2,11 34 2,39 3.213 1,68 

Mossunguê 187 0,78 571 0,69 580 0,71 4 0,28 1.342 0,70 

Novo Mundo 527 2,19 2.204 2,65 1.512 1,84 21 1,48 4.264 2,23 

Orleans 145 0,60 414 0,50 289 0,35 1 0,07 849 0,44 

Parolin 231 0,96 805 0,97 663 0,81 16 1,13 1.715 0,90 

Pilarzinho 282 1,17 758 0,91 856 1,04 14 0,99 1.910 1,00 

Pinheirinho 643 2,67 1.965 2,36 1.252 1,53 22 1,55 3.882 2,03 

Portão 602 2,50 3.022 3,63 2.476 3,02 56 3,94 6.156 3,23 

Prado Velho 169 0,70 622 0,75 550 0,67 12 0,84 1.353 0,71 

Rebouças 501 2,08 2.440 2,93 2.665 3,25 58 4,08 5.664 2,97 

Riviera 2 0,01 5 0,01 5 0,01 0 0,00 12 0,01 

Santa Cândida 305 1,27 803 0,97 634 0,77 19 1,34 1.761 0,92 

Santa Felicidade 448 1,86 1.542 1,85 1.199 1,46 18 1,27 3.207 1,68 

Santa Quitéria 213 0,88 644 0,77 647 0,79 11 0,77 1.515 0,79 

Santo Inácio 111 0,46 201 0,24 228 0,28 10 0,70 550 0,29 

São Braz 276 1,15 990 1,19 730 0,89 10 0,70 2.006 1,05 

São Francisco 218 0,90 952 1,14 1.656 2,02 26 1,83 2.852 1,49 

São João 31 0,13 66 0,08 58 0,07 2 0,14 157 0,08 

São Lourenço 91 0,38 349 0,42 404 0,49 11 0,77 855 0,45 

São Miguel 0 0,00 5 0,01 3 0,00 0 0,00 8 0,00 

Seminário 197 0,82 623 0,75 769 0,94 18 1,27 1.607 0,84 

Sítio Cercado 1.058 4,39 3.248 3,90 1.742 2,12 8 0,56 6.056 3,17 

Taboão 39 0,16 68 0,08 71 0,09 1 0,07 179 0,09 

Tarumã 100 0,41 430 0,52 563 0,69 13 0,91 1.106 0,58 

Tatuquara 329 1,36 1.417 1,70 445 0,54 1 0,07 2.192 1,15 

Tingui 141 0,58 472 0,57 388 0,47 12 0,84 1.013 0,53 

Uberaba 796 3,30 2.015 2,42 1.506 1,83 32 2,25 4.349 2,28 

Umbará 213 0,88 358 0,43 271 0,33 3 0,21 845 0,44 

Vila Izabel 164 0,68 676 0,81 633 0,77 17 1,20 1.490 0,78 

Vista Alegre 152 0,63 419 0,50 491 0,60 15 1,06 1.077 0,56 

Xaxim 947 3,93 2.450 2,94 1.597 1,95 17 1,20 5.011 2,63 

Indefinido 11 0,05 113 0,14 26 0,03 26 1,83 176 0,09 

Total 24.103 100 83.204 100 82.078 100 1.421 100 190.806 100 

Participação 

setorial 
12,63 % 48,85 % 43,01 %  0,74 % 100 

  Obs.: Estabelecimentos classificados de acordo com sua atividade principal. 
Fonte: IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.  SMF / Cadastro de Liberação 
de Alvarás – 2011. Elaboração: Agência Curitiba / Informações Socioeconômicas. 

Legenda:  Bairros de Curitiba inseridos na ÁDA pelo projeto do Metrô – Linha Azul 
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A configuração e a delimitação da ADA do sistema metroviário em pauta abrangem 21 

bairros da capital. No entanto, aqui, ou seja, no presente estudo complementar, uma 

nova análise se faz necessária haja visto que os dados da variável econômica 

sofreram alterações ao longo dos últimos anos. 

 

O Quadro 51 apresenta aqueles que estão inseridos na ADA, quer dizer aqueles 

previstos a serem transpassados e/ou afetados pelo projeto, considerando-se também 

como inclusa ao espaço do traçado uma área de amortecimento (buffer) numa faixa 

territorial adjacente ao leito do traçado, na ordem aproximada de 500 m em cada lado 

da linha prevista.   

 

A localização de todos os bairros da cidade e os 21 inseridos na ADA, assim como a 

AID (o município de Curitiba) pode ser visualizada na Figura 131. É necessário 

destacar que no contexto da ADA os bairros CIC e Tatuquara serão proporcionalmente 

pouco afetados, particularmente esse último, só incluso pelo fato de ser alcançado 

tangencialmente pela zona buffer, conforme critério espacial adotado para a 

delimitação em pauta. 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

293 

Figura 131- Delimitação ADA e AID do Meio Socioeconômico 
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Com base nos dados acima optou-se pela análise complementar atualizada da 

concentração espacial de atividades econômicas em Curitiba e na ADA. As 

informações disponíveis mostram que a participação do número de estabelecimentos 

nos dez bairros de maior aglomeração empresarial responde por parcela significativa 

de unidades implantadas, ou seja, eles representaram 44,4%, alcançando 84.515 

firmas, sendo que a participação dos 65 bairros restantes alcançou 55,6% (106.291 

unidades). No contexto desses dez bairros mais significativos, seis deles constantes 

desse ranking (Centro, CIC, Água Verde, Portão, Rebouças e Batel), ou seja, 60% da 

totalidade em termos de número de estabelecimentos serão afetados pelo projeto 

metroviário em pauta, ato este que por si só demonstra a importância do projeto em 

termos de abrangência no que diz respeito às atividades econômicas ali existentes.  O 

ranking com dados dos bairros com maior número de estabelecimentos encontra-se 

detalhado no Quadro 52. 

 

Quadro 52 - Ranking dos 10 bairros com maior número de estabelecimentos em 

Curitiba – 2011 

POSIÇÃO BAIRRO ABSOLUTO % 

BAIRROS 

INTEGRANTES DA 

ADA 

1º Centro   25.290 13,3 X 

2º Cidade Industrial 9.116 4,8 X 

3º Boqueirão 8.878 4,7 
 

4º Água Verde 7.972 4,2 X 

5º Portão 6.156 3,2 X 

6º Sítio Cercado 6.056 3,2 
 

7º Rebouças 5.664 3,0 X 

8º Cajuru 5.624 2,9 
 

9º Xaxim 5.011 2,6 
 

10º Batel 4.748 2,5 X 

Soma dos 10 primeiros bairros 84.515 44,4 
 

Demais 65 bairros curitibanos 106.291 55,6  

Total de Curitiba 190.806 100,0  

Fonte: IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 2014 

 

Em complemento ao escalonamento dos bairros com maior número de 

estabelecimentos em termos apresenta-se a seguir o ranking de concentração de 

atividades econômicas nos bairros, por setor de atividades: indústria, comércio e 

serviços, destacando-se os bairros constantes da ADA.  

 

No ranking dos dez principais bairros em termos de concentração de atividades 

econômicas verifica-se que no setor industrial cinco deles estão na área de 
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abrangência do traçado metroviário e nos setores de serviços e comércio esse número 

de bairros aumenta para seis em cada um deles. Estes bairros que fazem parte da 

ADA contam com uma participação significativa no total de estabelecimentos 

(atividades) econômicas do município, representando 22,73% na indústria, percentual 

esse que se eleva pra 28,86% no comércio e alcança 35,95% no setor de serviços 

(Quadro 53). 

 

Quadro 53 - Ranking de concentração de atividades econômicas nos bairros, por setor 

de atividades em Curitiba – 2011 

BAIRRO 
INDÚSTRIA   

BAIRRO 
COMÉRCIO   

BAIRRO 
SERVIÇOS 

%   %   % 

Cidade Industrial 8,35   Centro 11,28   Centro 17,26 

Boqueirão 6,82   Boqueirão 5,38   Água Verde 5,24 

Centro 6,15   Cidade Industrial 4,91   
Cidade 

Industrial 
3,62 

Sítio Cercado 4,39   Sítio Cercado 3,90   Batel 3,56 

Xaxim 3,93   Portão 3,63   Boqueirão 3,29 

Cajuru 3,72   Água Verde 3,46   Rebouças 3,25 

Uberaba 3,30   Cajuru 3,31   Portão 3,02 

Água Verde 3,06   Xaxim 2,94   Bigorrilho 2,82 

Pinheirinho 2,67   Rebouças 2,93   Cajuru 2,36 

Portão 2,50   Novo Mundo 2,65   Sítio Cercado 2,12 

Sub Total 44,89   Sub Total 44,40   Sub Total 46,53 

Demais bairros 55,11   Demais bairros 55,60   Demais bairros 53,47 

Total 100   Total 100   Total 100 

Participação dos bairros 

inseridos na  ADA 22,73 %  

Participação dos bairros 

inseridos na ADA 28,86 %  

Participação dos bairros 

inseridos na ADA 35,95 % 

Fonte: Dados brutos: IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 2014.  

Legenda:              Bairros inseridos na Área Diretamente Afetada pela Linha Azul do Metrô de Curitiba. 

 

 

No contexto espacial, ou seja, para visualização, apresentam-se a seguir mapas 

esquemáticos (Figuras 132, 133 e 134) que mostram, com base nos dados acima, a 

inserção das áreas do traçado previsto para a implantação da Linha Azul nos bairros 

que apresentam maior concentração de estabelecimentos econômicos nos setores 

indústria, comércio e serviços. 
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Figura 132 - Mapa esquemático de bairros curitibanos atingidos pela Linha Azul que 

apresentam maior concentração de atividades industriais – 2011 
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Figura 133 - Mapa esquemático de bairros curitibanos atingidos pela Linha Azul que 

apresentam maior concentração de atividades comerciais – 2011 
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Figura 134 - Mapa esquemático de bairros curitibanos atingidos pela Linha Azul que 

apresentam maior concentração de serviços – 2011 
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4.5.2.2.1 ESTABELECIMENTOS ECONÔMICOS POR BAIRRO E ATIVIDADE      

 

4.5.2.2.2 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DA ZONA BUFFER E DO ENTORNO DAS 

ESTAÇÕES E TERMINAIS PREVISTOS      

 

Conforme descrito no item Caracterização do Empreendimento, originalmente o 

projeto linha do Metrô de Curitiba previa 22 estações ao longo de 22 km, com intervalo 

de cerca de 1.000 m entre elas, mantendo as integrações existentes com o transporte 

público de Curitiba. Entretanto, com a nova concepção do projeto, estão previstas 19 

estações, sendo elas: CIC-SUL, Terminal Pinheirinho, Santa Regina, Terminal Capão 

Raso, Hospital do Trabalhador, Terminal Portão, Morretes, Água Verde, Bento Viana, 

Oswaldo Cruz, Eufrásio Correia, Rua das Flores, Passeio Público, Juvevê, Terminal 

Cabral, Holanda, Terminal Boa Vista, Cidadania e Terminal Santa Cândida.  

 

Salienta-se que as Estações Holanda e Cidadania foram inseridas no projeto, mas não 

serão implantadas inicialmente, porém a localização escolhida e a geometria 

atenderão às premissas para a implantação posterior.  

 

Levando em conta a contextualização acima fixada e considerando ainda algumas 

características locacionais da dimensão econômica percebe-se que o Agrupamento de 

Estações Metroviários previstos para a Linha Azul em Curitiba constante do EIA 

original permanece praticamente idêntico, verificando-se, no entanto, a diminuição de 

estações que eram 22 e agora passam a ser 19 unidades, conforme comparativo 

apresentado no Quadro 54.  O agrupamento de estações foi mantido semelhante ao 

constante do EIA original, mas ora adequado segundo as unidades (estações e 

terminais) consideradas para o presente Estudo Complementar.  As características de 

atividades econômicas microlocacionais predominantes em cada grupamento 

alteraram-se ao longo dos últimos cinco anos, ou seja, entre o período de 2009 e 

2014, assim os descritivos de cada um dos agrupamentos apresentam-se atualizados. 

 

Para a revisão e complementação da caracterização econômica da área do traçado da 

Linha Azul e também do entorno dos espaços previstos para as estações e os 

terminais metroviários, foram efetuados levantamentos em campo, ou seja, o trecho foi 

percorrido para verificação das principais atividades e características econômicas ali 

predominantes no contexto dos agrupamentos de estações metroviários.  

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

300 

Cabe também destacar que a modelagem do atual sistema RIT será mantida com o 

projeto metroviário do EIA-RIMA e da presente complementação, visto que o traçado 

da Linha Azul também passará pelos mesmos locais dos 6 terminais atuais dos 

ônibus: Pinheirinho, Capão Raso, Portão, Cabral, Boa Vista e Santa Cândida. 

 

Quadro 54 - Agrupamento de estações e terminais metroviários previstos para a Linha 

Azul em Curitiba – componente econômico 

GRUPO 
UNIDADES PLANEJADAS 

EIA – RIMA ORIGINAL ESTUDO COMPLEMENTAR 

A 

1. Estação CIC Sul -Terminal CIC Sul  

2. Estação Pinheirinho - Terminal 

Pinheirinho 

1. Estação CIC - Sul  

2. Estação Terminal Pinheirinho   

B 

3. Estação Santa Regina  

4. Estação Capão Raso - Terminal Capão 

Raso 

5. Estação Hospital do Trabalhador 

6. Estação Portão 

3. Estação Santa Regina 

4. Estação Terminal Capão Raso  

5. Estação Hospital do Trabalhador 

6. Estação Terminal Portão 

C 

7. Estação Morretes 

8. Estação Santa Catarina 

9. Estação Água Verde 

10. Estação Bento Viana 

7. Estação Morretes 

8. Estação Água Verde 

9. Estação Bento Viana 

 

D 

11. Estação Osvaldo Cruz 

12. Estação Eufrásio Correia 

13. Estação Rua das Flores 

14. Estação Passeio Público 

10. Estação Osvaldo Cruz 

11. Estação Eufrásio Correia 

12. Estação Rua das Flores 

13. Estação Passeio Público 

E 

15. Estação Alto da Glória 

16. Estação Juvevê 

17. Estação Cabral - Terminal Cabral 

14. Estação Juvevê 

15. Estação Terminal Cabral  

16. Estação Holanda* 

17. Estação Terminal Boa Vista  

18. Estação Cidadania* 

19. Estação Terminal Santa Cândida 

F 

18. Estação Holanda 

19. Estação Boa Vista -Terminal Boa    Vista 

20.Estação Cidadania 

21. Estação Santa Cândida - Terminal Santa 

Cândida 

 

* Implantação futura. 
Nota: No estudo complementar não fazem mais parte as Estações Santa Catarina e Alto da Glória, 
previstas no EIA (Ecossistema, 2010).  
Fontes:  

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de 
Curitiba. Ecossistema Consultoria Ambiental, 2010. 

 Estudo Complementar - Produto 1: Caracterização do Empreendimento; Delimitação da Área de 
Influência. Ecossistema Consultoria Ambiental, junho 2014. 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

301 

Com a revisão, ou seja, complementação, condicionada ao conjunto de 19 estações, 

sendo 17 para a primeira fase (até o Terminal Cabral) e mais duas para implantação 

posterior, ao longo dos 22 km da linha projetada, foi elaborado um novo perfil 

complementar das características econômicas microlocacionais predominantes em 

cada agrupamento, conforme detalhado em continuidade. Em síntese, decorridos 

cinco anos entre o levantamento anterior e o presente percebe-se que as atividades 

econômicas, embora basicamente semelhantes, passaram a contar com maior 

dinamismo resultante do aumento e adensamento populacional, que por sua vez 

incrementa a demanda por mobilidade, bens e serviços, cujo conjunto de fatores 

contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento econômico local.  

 

Para as caracterizações econômicas microlocacionais apresentadas a seguir foram 

consideradas ainda como válidas a maioria das informações constantes do EIA 

original, tendo sido atualizadas e complementadas sempre que pertinente. 

 

GRUPO A – Estações integrantes 

1. Estação CIC – Sul  

2. Estação Terminal Pinheirinho  

 

Principais características econômicas microlocacionais 

 Trecho inicial do sistema metroviário, previsão para a implantação da sede 

administrativa, pátio para estacionamento das composições, área de manobras 

e oficinas de manutenção das composições, dentre outras edificações e 

instalações projetadas para a Linha Azul. 

 Adjacências da zona sul da CIC, existência de várias indústrias de grande porte 

com ramos diversificados. 

 Áreas próximas disponíveis para implantação e/ou expansão de atividades 

industriais, comerciais e de serviços. 

 Proximidade de entroncamento rodoviário – BR – 116 / 476 e Contorno Leste.  

 Predominância de atividades econômicas relacionadas ao setor de transportes 

(revenda de caminhões; lojas de peças, acessórios, pneus; serviços para 

veículos, oficinas mecânicas, borracharias); hotéis e restaurantes, 

características estas ainda remanescentes dos tempos em que não havia o 

contorno rodoviário Leste, que desviou o tráfego pesado da região.  No 

entanto, as atividades mencionadas continuam fortemente atuantes.  
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 Nas marginais da rodovia, antes do início da Linha Verde encontram-se vários 

estabelecimentos comerciais e de serviços diversificados de pequeno porte, 

instalados em edificações modestas de alvenaria. 

 Localização do Quartel do Pinheirinho, integrante do Comando Militar do Sul. 

 Existência de reservatório de distribuição de água e serviços de manutenção da 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).   

 Na rua Winston Churchill em direção ao Terminal Pinheirinho, estabelecimentos 

comerciais e de serviços altamente diversificados, lojas de grande porte 

pertencentes à redes, para a venda de móveis, eletrodomésticos, colchões 

etc., instaladas em edificações amplas e de melhor qualidade. 

 Localização de grandes supermercados (Condor, Big). 

 Existência de várias agências bancárias (Itau, Bradesco, Caixa) que evidenciam 

o potencial econômico da região. 

 Na via rápida sentido centro (rua André Ferreira Barbosa),  predominam  nas 

proximidades grandes barracões industriais ocupados e vagos, além de áreas 

sem  edificações. 

 Na via rápida em direção ao bairro (rua Marechal Otavio Saldanha Mazza) 

predominam prédios residenciais de vários tamanhos e residências 

unifamiliares, registrando-se pouquíssimos estabelecimentos comerciais 

nessas imediações. 

 Existência do Shopping Pinheirinho e Loja Balaroti, próximo ao Terminal 

Pinheirinho. 

 Junto ao Terminal encontra-se também a UPA – Unidade de Pronto Atendimento 

24 horas.  

 Hospital do Idoso Zilda Arns, na rua Rua Lothário Boutin, 90, próximo ao 

Terminal Pinheirinho. 

 Nesse agrupamento foram identificados cerca de dez prédios novos e/ou em 

construção, fato esse que por si só induz ao incremento de atividades 

econômicas, principalmente comércio e serviços, nas imediações para atender 

as demandas dos moradores. 

 

GRUPO B – Estações integrantes 

3. Estação Santa Regina 

4. Estação Terminal Capão Raso  

5. Estação Hospital do Trabalhador 

6. Estação Terminal Portão  
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Principais características econômicas microlocacionais 

 Do agrupamento anterior em direção à Estação Santa Regina, ocorre baixa 

densidade de edificações, encontrando-se poucos estabelecimentos 

econômicos (comércio e serviços, ausência de indústrias). 

 Ocorrência de edificações de uso misto, algumas muito modestas. Nas 

imediações percebe-se também a existência de diversas áreas vagas. 

 Na Estação Santa Regina encontra-se o Centro Comercial Claudino, com lojas e 

serviços diversificados, de pequeno porte.  

 Nas imediações da Estação e Terminal Capão Raso situa-se o Shopping 

Popular geralmente com grande afluxo de pessoas. 

 Localiza-se também a Estação Hospital do Trabalhador, sendo que nas 

imediações encontram-se estabelecimentos diversificados de comércio e 

serviços de portes relativamente maiores e melhor estruturados. 

 Nas imediações dessa Estação ocorre maior concentração de atividades 

econômicas e também de edificações residenciais, havendo poucos terrenos 

vagos. 

 A área junto ao Terminal – Estação Portão, caracteriza-se como espaço de 

concentração intensiva de estabelecimentos comerciais e de serviços, 

localizando-se nas proximidades, por exemplo, os Shoppings Palladium e Total 

e várias outras firmas médias e microempresas. Principalmente os shoppings 

atraem grande afluxo de pessoas e possuem intensas atividades econômicas 

em seu conjunto de lojas de vários ramos. 

 Nas proximidades localiza-se o MUMA – Museu Metropolitano de Arte de 

Curitiba (recentemente reformado).  

 Encontra-se também uma bem diversificada rede bancária (Itaú, HSBC, 

Bradesco, Caixa, Safra) fato este que por si só identifica e caracteriza a região 

como economicamente muito representativa.  

 Junto à Igreja do Portão encontra-se o Colégio Bagozzi e nas proximidades um 

novo centro empresarial (Galeria Regional Portão), assim como algumas 

escolas de cursos profissionalizantes. 

 No trecho entre Estação Santa Regina e Terminal Portão encontram-se cerca de 

quatorze prédios residenciais de grande porte novos ou em construção, fato 

esse que indica aumento da demanda por mobilidade, mas também indica 

maior necessidade de oferta, ou seja, incremento das atividades comerciais e 

de serviços para atender as famílias residentes.   
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GRUPO C – Estações integrantes 

7. Estação Morretes 

8. Estação Água Verde 

9. Estação Bento Viana 

 

Principais características econômicas microlocacionais 

 O trecho caracteriza-se pelo adensamento de estabelecimentos comerciais e de 

serviços já de maior porte e com melhores estruturas logísticas. 

 Nesse agrupamento encontra-se o Centro Comercial Naspolini e o Shopping 

Água Verde. Em geral o comércio local é rarefeito, provavelmente pela 

presença dos estabelecimentos acima e também pela predominância de 

prédios residenciais. 

 Nas proximidades da Estação Água Verde encontra-se o supermercado 

Angeloni, o Centro Sociocultural do SESC, além do Clube Curitibano, o 

Cemitério Água Verde, o Supermercado Pão de Açúcar 24 horas e Condor 

Hipermercado. 

 Encontram-se também algumas unidades de atendimento médico (consultórios) 

assim como o Hospital IPO – Centro Nariz e Garganta, de grande porte. 

 Pela localização privilegiada próxima com a área central de Curitiba encontram-

se na região vários edifícios, centros comerciais, estabelecimentos hoteleiros e 

prédios residenciais, predominando o alto padrão para todos. No entanto, 

existem relativamente poucas lojas de rua.  

 Nas proximidades do Shopping Água Verde há edifícios residenciais de grande 

porte em construção. 

 A ocupação do solo na região é intensiva com usos mistos diversificados, sendo 

poucos os terrenos vagos. 

 

GRUPO D – Estações integrantes 

10. Estação Osvaldo Cruz 

11. Estação Eufrásio Correia 

12. Estação Rua das Flores 

13. Estação Passeio Público 

 

Principais características econômicas microlocacionais 

 Este agrupamento compõe o trecho mais central da Linha Azul, ou seja, abrange 

o núcleo urbano da Capital e o assim denominado centro cívico estadual e 

municipal, compreendendo órgãos do executivo, legislativo e judiciário. Abarca 
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também os aglomerados administrativos e financeiros, portanto constitui-se em  

áreas complexas em termos de caracterização econômica, uso e ocupação do 

solo, bem como na diversificada existência de atividades empresariais, 

educacionais, sociais, culturais, políticas e residenciais.  

 Em termos de atividades comerciais, destaca-se dentre outros, a existência de 

vários shoppings de grande porte (Estação, Curitiba, Crystal, Itália, Mueller), 

assim como uma ampla presença de redes de lojas (C&A, Renner, Colombo, 

Marisa, Pernambucanas, Móveis Campo Largo, Riachuelo, Mercadorama) e 

um diversificado conjunto de galerias (Lustosa, Tobias de Macedo, Pinheiro 

Lima, Tijucas, Suíça e Minerva).  

 Concentração de inúmeros edifícios comerciais, predominantes na área central 

de Curitiba, que abrigam empresas nacionais e multinacionais, agências de 

turismo e câmbio, representações diplomáticas, dentre outros ramos.   

 As quatro estações metroviárias previstas para esta região deverão abranger 

grande quantidade de instituições, dentre outras:  

o Governamentais: Palácio do Governo do Estado, Prefeitura Municipal, 

Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná, Delegacia da Receita Federal, várias Secretarias de 

Estado, Câmara Municipal de Vereadores, Justiça Federal, Secretarias e 

instituições municipais. 

o Rua da Cidadania Matriz (praça Rui Barbosa) que possui núcleos de 

atendimento das secretarias municipais, somando-se a outros serviços 

como: Guarda Municipal, Armazém da Família, Cartão Transporte 

(URBS), Carteira de Trabalho, COHAB, Caixa Eletrônico Caixa 

Econômica Federal, um mercado com 548 boxes para venda de 

artesanatos e de produtos de vendedores ambulantes, restaurante 

popular, com oferta de refeições a um real e, em seu subsolo, um 

estacionamento para 180 veículos, gerenciado pela URBS. 

o Financeiras: Banco Central, Banco do Brasil e uma ampla rede de 

representações e agências dos principais estabelecimentos bancários que 

atuam em nível nacional. 

o Instituições de ensino, culturais e sociais (estas e as do tópico seguinte 

são particularmente importantes pelo potencial de demanda para meios 

de transporte): Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade 

Tecnológica do Paraná (UTFPR), FAE, Colégio Bom Jesus, Estação 

Business School, FGV – ISAE, UNINTER, UNICURITIBA, Colégio 

Estadual do Paraná, Casa do Estudante Universitário, Biblioteca Pública 
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do Paraná, Museu Ferroviário, Espaço Cultural SESC – Paço da 

Liberdade, Colégio Bom Jesus, Instituto de Educação, Colégio São José, 

Escola Sagrado Coração de Jesus, Colégio Estadual Barão do Rio 

Branco, Centro Europeu de Cursos, Curso Positivo,  Teatro Guaira, MON, 

FUNPAR, SESC, SESI, SINDUSCON-PR, etc. 

o Outros: Hospital de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, 

Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Sugisawa, Circulo Militar do Paraná, 

Catedral Metropolitana e inúmeras outras igrejas e templos, ampla rede 

hoteleira e gastronômica, casas de câmbio, cartórios e tabelionatos, 

escritórios advocatícios, de contabilidade, de representação, escolas de 

línguas, Estádio da Arena da Baixada este recentemente reformado, 

ampliado, modernizado e preparado para receber grandes eventos, 

Passeio Público este revitalizado, Centro de Convenções de Curitiba, 2ª 

Regional de Saúde Metropolitana, entre outros.   

 Registra-se ainda a proximidade da Estação Rodoferroviária, também 

recentemente reformada e modernizada e do Terminal de Ônibus Guadalupe, 

permitindo elevada integração metropolitana do sistema de transporte de 

passageiros.  

 Na área de influência do agrupamento das estações em pauta, encontram-se em 

construção vários empreendimentos imobiliários de pequeno, médio e grande 

porte que por sua vez vão aumentar o fluxo de passageiros e também 

incrementar diversas atividades econômicas, principalmente comerciais e de 

serviços. Particularmente três empreendimentos, pelo seu porte, cabem ser 

mencionados, haja vista, que são edifícios que contam com apartamentos 

residenciais, salas para escritórios, conjuntos corporativos e galerias 

comerciais, a saber: 

o Na rua Sete de Setembro – 7th Avenue, com 565 apartamentos, 120 

conjuntos comerciais, 28 conjuntos corporativos, sete lojas e 316 

garagens. Em construção, entrega prevista para março 2015.  

o City Centro Cívico, na rua Cândido de Abreu, em frente ao Shopping 

Mueller, composto por duas torres, uso residencial, comercial e 

corporativo, contando com 390 unidades. Em construção, entrega prevista 

para setembro 2015. 

o Cabe ainda mencionar a Neo Super-quadra, no Centro Cívico (Cândido de 

Abreu) – recentemente concluída que conta com três torres para 

negócios, corporações e residencial.  
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GRUPO E – Estações integrantes 

14.Estação Juvevê 

15. Estação Terminal Cabral  

16.Estação Holanda 

17.Estação Terminal Boa Vista  

18.Estação Cidadania 

19. Estação Terminal Santa Cândida  

 

Salienta-se que foram fundidos os grupos E e F apresentados no EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010), sendo que não se encontra mais prevista a construção da 

Estação Alto da Glória. Além disso, salienta-se também que a primeira etapa de 

construção será até a Estação Terminal Cabral e que a segunda etapa seguirá da 

Estação Terminal Cabral até a Estação Terminal Santa Cândida, sendo que as 

Estações Holanda e Cidadania não estão contempladas nesta estapa. 

 

Principais características econômicas microlocacionais 

 No contexto do presente agrupamento, incluem-se as Estações Holanda e 

Cidadania previstas para implantação futura. 

 No início desse trecho, compreendendo as Estações metroviárias projetadas 

Juvevê e Terminal Cabral encontram-se vários prédios comerciais de alto 

padrão, onde estão instaladas grandes empresas de serviços (p. ex. Telefônica 

Vivo e outras). 

 Este trecho inicial também abriga várias agências bancárias (Banco do Brasil, 

Caixa, Bradesco, Itau e também a agência regional do BRDE), fato que 

demonstra o dinamismo e a relevância econômica da área.  

 Nas proximidades do traçado da Estação Juvevê encontra-se também o Estádio 

Couto Pereira (Coxa), Igreja do Perpétuo Socorro, o Cemitério Luterano e o 

CREA Paraná. 

 Na região encontram-se ainda grandes supermercados (Big, Mercadorama, Wal 

Mart, Condor – este junto ao Terminal Santa Cândida), uma unidade das lojas 

Havan (Estação Cidadania) e outros estabelecimentos comerciais e de 

serviços de menor porte, voltados para a população residente. 

 No trecho localiza-se ainda o Hospital São Lucas, Colégio Estadual Prof. 

Brandão, Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier da 

SESA, Centro Municipal de Urgências Médicas 24 horas – Boa Vista e nas 

proximidades ao traçado da linha, encontra-se a Igreja Perpétuo Socorro, 

FAMA – Faculdade Machado de Assis, Colégio Estadual Maria Montessori, 
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Colégio Estadual Santa Cândida, prédio e instalações da Polícia Federal, 

Centro Cultural Sagrada Família, dentre outras instalações públicas e privadas.  

 Entre o trecho da Estação Terminal Boa Vista e a Estação Cidadania, esta 

prevista para implantação futura, nas proximidades do hipermercado BIG, mais 

precisamente entre a Av. Paraná e a rua Jovino do Rosário, existem 

aproximadamente dez torres (entre 22 e 26 andares cada) de edifícios 

residenciais recentemente concluídos que em seu somatório incluem em torno 

de 850 apartamentos. Alguns desses prédios possuem partes térreas 

apropriadas para atividades comerciais e de serviços. Essa característica 

recente indica de um lado o aumento da mobilidade de pessoas e por outro 

lado, também demonstra o incremento da procura por serviços de vários 

setores econômicos dispostos a atenderem a demanda das famílias ali 

residentes e de moradores adjacentes.   

 Considerando que na região ainda existem várias casas unifamiliares e alguns 

terrenos vagos, inclusive de grande porte, pode-se antever a expansão de 

edifícios residenciais nas áreas em direção ao Terminal Santa Cândida, não só 

pelo aumento da demanda por habitações, mas também atrelado à 

disponibilidade do sistema metroviário projetado.  

 A partir da prevista Estação Metroviária Holanda (implantação futura) em direção 

ao final da linha, percebe-se que as atividades econômicas em geral são pouco 

densas, havendo apenas algumas unidades isoladas de estabelecimentos 

comerciais e de serviços de pequeno porte. 

 Na atual Estação de ônibus Cidadania, que futuramente deverá ser metroviária, 

já se encontram instalados os serviços da assim chamada rua da Cidadania 

que conta com núcleos de atendimento das secretarias municipais, somando-

se a outros como: Agência do Trabalhador, COPEL, Polícia Militar, Sanepar, 

Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Banco Social, Cartão 

Transporte (Urbs), Carteira de Trabalho, Posto Bancário Banco Santander, 

Caixa Eletrônico da Caixa Econômica Federal, Sacolão Popular. 
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4.5.3 MEIO SOCIAL 

 

No presente estudo complementar são apresentados os indicadores sociais e dados 

demográficos da RMC atualizados, com destaque para Curitiba e bairros da ADA. 

 

4.5.3.1 CONTEXTO REGIONAL 

 

Região Metropolitana de Curitiba 

 

O território da RMC permaneceu com 25 municípios até a inserção da Lapa, por meio 

da Lei Estadual nº 13.512/2002, assumindo então sua configuração de 26 municípios. 

Em 2011, por meio da Lei Complementar Estadual n° 139/11, foram incluídos os 

municípios de Campo do Tenente, Piên e Rio Negro na RMC, totalizando 29 

municípios. 

 

Segundo o IPARDES, o grau de urbanização no estado passou de 81,41%, em 2000 a 

85,33% em 2010, na RMC passou de 90,75% a 91,7 % e em Curitiba se mantém em 

100%.  

 

Dados relativos a 2013, indicam que a Densidade Demográfica da RMC é de 206,28 

hab/km2 (Quadro 55).  

 

Conforme dados baseados no Censo Demográfico de 2010, a população da RMC era 

de 3.223.836 e de Curitiba era de 1.751.907 (Quadro 56). Para 2013, a população 

estimada da população em Curitiba era de 1.848.946 pessoas (IBGE-Cidades, 2014). 
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Quadro 55 - Densidade Demográfica e Grau de Urbanizção: Paraná e municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba 

LOCALIDADE 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

(hab/km²) (2013) 

GRAU DE 

URBANIZAÇÃO 

(%) (2010) 

Estado do Paraná 55,02 85,33 

RMC 206,28 91,7 

Adrianópolis 4,78 32,31 

Agudos do Sul 45,99 34,12 

Almirante Tamandaré 576,91 95,82 

Araucária 274,13 92,51 

Balsa Nova 35,04 60,8 

Bocaiúva do Sul 14,32 46,67 

Campina Grande do Sul 75,95 82,44 

Campo Tenente 23,42 58,86 

Campo Largo 94,13 83,8 

Campo Magro 96,16 78,68 

Cerro Azul 13,14 28,39 

Colombo 1.148,71 95,42 

Contenda 56,78 58,09 

Curitiba 4.245,62 100 

Doutor Ulysses 7,41 16,22 

Fazenda Rio Grande 771,7 92,96 

Itaperuçu 81,13 83,54 

Lapa 22,42 60,58 

Mandirituba 63,22 33,37 

Piên 43,73 40,25 

Pinhais 2.036,87 100 

Piraquara 448,68 49,07 

Quatro Barras 118,15 90,38 

Quitandinha 40,52 28,6 

Rio Branco do Sul 39,12 71,92 

Rio Negro 51,8 82,21 

São José dos Pinhais 304,77 89,66 

Tijucas do Sul 23,18 15,72 

Tunas do Paraná 10,61 44,63 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web 
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Quadro 56 - População de Curitiba, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná e Brasil 

nos anos de 1970, 1980, 1991, 1996, 2000 e 2007 

REGIÃO 
POPULAÇÃO 

1970 1980 1991 2000 2010 

Curitiba 609.026 1.024.980 1.315.035 1.587.315 1.751.907 

RMC 907.391 1.532.383 2.099.558 2.768.394 3.223.836 

Paraná 6.929.821 7.629.849 8.448.713 9.563.458 10.444.526 

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.799.170 190.755 799 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991,  2000 e 2010 e IPARDES – Censo Demográfico 

2010 

  

A taxa de crescimento geométrico – 2010 – do Paraná é de 0,89, da RMC  é de 1,37 e 

de Curitiba é de 0,99 (IPARDES, 2010). Esta taxa da RMC é superior à taxa de 

crescimento geométrico do Brasil de 1,17 (IBGE, 2010). 

 

Os dez municípios com as maiores taxas de crescimento são respectivamente: Tunas 

do Paraná (5,65%); Fazenda Rio Grande (2,65%); São José dos Pinhais (2,6%); 

Piraquara (2,49%); Mandirituba (2,39%); Araucária (2,37%); Itaperuçu (2,13%); Quatro 

Barras (2,08%); Campo Magro (1,99%); e Campo Largo (1,93%), conforme 

demonstrado no Quadro 57. 

 

A região é heterogênea no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

que engloba educação, longevidade e renda. O IDH-M de Curitiba (0,823) indica alto 

desenvolvimento. Alguns municípios da RMC estão próximos do patamar de 0,8 como 

por exemplo São José dos Pinhais (0,758); Pinhais (0,751) e Campo Largo (0,745).  

 

O IDH-M de Curitiba é superior ao do Brasil, e os demais municípios mencionados 

estão próximos ao IDH do Brasil em 2010 (0,715) e  em 2013 (0,744), valores que 

indicam Alto Desenvolvimento Humano (PNUD, 2014).  Outros municípios da RMC 

situam-se acima do nível 0,65, se enquadrando como de médio superior 

desenvolvimento humano, ou situam-se abaixo de 0,65 caso de Bocaiúva do Sul 

(0,640), Tunas do Paraná (0,611), Cerro Azul (0,573), Doutor Ulysses (0,546) e 

Itaperuçu (0,611).  
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Quadro 57 - Taxa de crescimento populacional dos municípios da RMC 

LOCALIDADE 
POPULAÇÃO/ANO 

TAXA  (%) 
2000 2010 

Adrianópolis 7.007 6.376 -0,94 

Agudos do Sul 7.221 8.270 1,37 

Almirante Tamandaré 88.277 103.204 1,57 

Araucária 94.258 119.123 2,37 

Balsa Nova 10.153 11.300 1,08 

Bocaiúva do Sul 9.050 10.987 1,96 

Campina Grande do Sul 34.566 38.769 1,15 

Campo do Tenente 6.335 7.125 1,18 

Campo Largo 92.782 112.377 1,93 

Campo Magro 20.409 24.843 1,99 

Cerro Azul 16.352 16.938 0,35 

Colombo 183.329 212.967 1,51 

Contenda 13.241 15.891 1,84 

Curitiba 1.587.315 1.751.907 0,99 

Doutor Ulysses 6.003 5.727 -0,47 

Fazenda Rio Grande 62.877 81.675 2,65 

Itaperuçu 19.344 23.887 2,13 

Lapa 41.838 44.932 0,72 

Mandirituba 17.540 22.220 2,39 

Piên 9.798 11.236 1,38 

Pinhais 102.985 117.008 1,28 

Piraquara 72.886 93.207 2,49 

Quatro Barras 16.161 19.851 2,08 

Quitandinha 15.272 17.089 1,13 

Rio Branco do Sul 29.341 30.650 0,44 

Rio Negro 28.710 31.274 0,86 

São José dos Pinhais 204.316 264.210 2,6 

Tijucas do Sul 12.260 14.537 1,72 

Tunas do Paraná 3.611 6.256 5,65 

Total da RMC 2.768.394 3.223.836 1,37 

Paraná 9.563.458 10.444.526 0,89 

Brasil 169.799.170 190.755 799 1,17 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 2000 e 2010. IPARDES (2010) 
 

No Brasil, o Índice de Gini da distribuição do rendimento nominal mensal das pessoas 

em 2010 era 0,525 (em 2012 era 0,522) (IPEA). Em 2010, o Índice de Gini de Curitiba 

era 0,55, o maior da região. O menor indicador de desigualdade cabe ao município 

Campo Magro (0,38). 

 

Embora com maior valor do Índice de Gini, Curitiba apresenta o melhor valor referente 

a taxa da pobreza (1,73%), considerando-se famílias com renda familiar mensal de até 

meio salário mínimo, em relação ao total de famílias existentes no município. O 
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município Doutor Ulysses apresenta a maior taxa da pobreza (38,11%), conforme o 

Quadro 58. 

 

Quadro 58 - Indicadores econômicos e sociais selecionados: Paraná e municípios da 

Região Metropolitana de Curitiba 

LOCALIDADE 

ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (IDH-M) (2010) 

ÍNDICE DE GINI 

(2010) 

TAXA DE 

POBREZA 

(%) (2010) 

Estado do Paraná 0,749 0,54 6,46 

Adrianópolis 0,667 0,53 22,59 

Agudos do Sul 0,66 0,48 17,2 

Almirante Tamandaré 0,699 0,43 4,89 

Araucária 0,74 0,46 3,13 

Balsa Nova 0,696 0,44 7,51 

Bocaiúva do Sul 0,64 0,46 10,69 

Campina Grande do Sul 0,718 0,44 6,03 

Campo do Tenente 0,686 0,49 13,93 

Campo Largo 0,745 0,45 4,25 

Campo Magro 0,701 0,38 5,16 

Cerro Azul 0,573 0,48 29,26 

Colombo 0,733 0,41 3,75 

Contenda 0,681 0,47 9,93 

Curitiba 0,823 0,55 1,73 

Doutor Ulysses 0,546 0,49 38,11 

Fazenda Rio Grande 0,72 0,46 5,61 

Itaperuçu 0,637 0,4 9,15 

Lapa 0,706 0,49 10,59 

Mandirituba 0,655 0,46 11,37 

Piên 0,694 0,42 10,57 

Pinhais 0,751 0,48 3 

Piraquara 0,7 0,41 6,67 

Quatro Barras 0,742 0,47 3,92 

Quitandinha 0,68 0,47 17,87 

Rio Branco do Sul 0,679 0,47 10,66 

Rio Negro 0,76 0,48 7,2 

São José dos Pinhais 0,758 0,45 2,56 

Tijucas do Sul 0,636 0,47 11,11 

Tunas do Paraná 0,611 0,52 20,38 

Fonte: IPARDES. Base de Dados do Estado. BDE Web e PNUD 

 

Dados sobre serviços de saúde e educação ofertados na RMC são apresentados no 

Quadro 59. 
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Quadro 59 - Serviços em municípios de Região Metropolitana de Curitiba 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO 

CENSITÁRIA 

(2010) 

Nº TOTAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO (2010) 

Nº TOTAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE (2010) 

Adrianópolis  6.376 19 5 

Agudos do Sul  8.270  11 4 

Almirante Tamandaré 103.204 70 33 

Araucária 119.123 102 85 

Balsa Nova 11.300 17 6 

Bocaiúva do Sul  10.987 17 7 

Campina Grande do Sul 38.769 30 28 

Campo Tenente 7.125 10 7 

Campo Largo 112.377 92 103 

Campo Magro 24.843 17 14 

Cerro Azul  16.938 44 15 

Colombo 212.967 123 79 

Contenda  15.891 17 11 

Curitiba 1.751.907 915 5.022 

Doutor Ulysses  5.727 27 4 

Fazenda Rio Grande 81.675 48 33 

Itaperuçu 23.887 18 7 

Lapa  44.932 49 65 

Mandirituba 22.220 16 13 

Piên 11.236 12 16 

Pinhais 117.008 64 79 

Piraquara 93.207 55 36 

Quatro Barras 19.851 18 15 

Quitandinha  17.089 19 20 

Rio Branco do Sul  30.650 49 13 

Rio Negro 31.274 33 65 

São José dos Pinhais 264.210 152 286 

Tijucas do Sul 14.537 17 14 

Tunas do Paraná  6.256 8 3 

Paraná 10.444.526 9.112 18.358 

RMC  2.069 6.088 

Fonte: IPARDES (2014) 

 

Os equipamentos de educação fundamental e serviços básicos de saúde de caráter 

público, são territorializados, isto é, atendem a população principalmente em regiões 

estabelecidas a partir do local de moradia.  

 

4.5.3.2 CONTEXTO LOCAL  

 

A população de Curitiba estimada para 2013 é de 1.848.946, segundo o IBGE. A 

atualização dos dados não alterou a posição relativa de Curitiba em relação às dez 

maiores cidades brasileiras (Figura 135). 
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Figura 135 - Número de habitantes das maiores cidades do Brasil 

Fonte: IBGE (2010) 

 

4.5.3.3 RESULTADOS REFERENTES AO CONTEXTO LOCAL 

 

Demografia  

 

Para Curitiba, dados do Censo IBGE 2010 indicam 1.751.907 habitantes (Quadro 60). 

 

Quadro 60 - População de Curitiba 1970 a 2010 

REGIÃO 
POPULAÇÃO 

1970 1980 1991 2000 2010 

Curitiba 609.026 1.024.980 1.315.035 1.587.315 1.751.907 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 a 2000 e 2010 

 

Ao longo do período entre 1970 e 2010 a distribuição da população por faixa etária em 

Curitiba sofreu alteração acompanhando a tendência internacional e brasileira nas 

regiões de melhores indicadores sociais e econômicos. Em 2010 as faixas etárias com 

maior porcentagem de população são entre 20 e 34 anos de idade.  

 

As Figuras 136 a 140 demonstram um gradativo aumento da população nos estratos 

superiores, inclusive com aumento da longevidade. 
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Figura 136 - População por Faixa Etária e Sexo de Curitiba - 1970 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1970 

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 

 

 
Figura 137 - População por Faixa Etária e Sexo de Curitiba - 1980 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1980 

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 
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Figura 138 - População por Faixa Etária e Sexo de Curitiba - 1991 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991 

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 

 

 
Figura 139 - População por Faixa Etária e Sexo de Curitiba - 2000 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 
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Figura 140 - População por Faixa Etária e Sexo de Curitiba - 2010 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 

 
Para comparação visual segue abaixo a pirâmide demográfica do Brasil, elaborada 

pelo IBGE, 2010 (Figura 141). 

 
Figura 141 - População por Faixa Etária e Sexo do Brasil - 2010 

Fonte: IBGE 2010 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

319 

Estas alterações demográficas tendenciais, com aumento da população jovem e 

adulta, têm impacto importante no uso de modalidades de transporte para lazer, 

educação e trabalho. O aumento da longevidade e a taxa de envelhecimento (7,55 em 

2010) também tem implicações especialmente considerando a legislação relativa a 

pessoa idosa. 

 

As pessoas com idade igual ou superior a 65 anos tem direito ao transporte público 

sem pagamento de tarifa. No que diz respeito a esta medida legal, importa observar 

que, segundo an  i e do I  U  (    )  entre “o      airro   o   aior  er entua  de 

idosos em Curitiba, o Jardim Social é o que concentra o maior número de pessoas 

com idade acima de 60 anos: 24,82% da população. Os 10 bairros que têm mais de 

20% de sua população com 60 anos ou mais são todos bairros tradicionais e próximos 

ao  entro da  idade”. Tai   airro    o: Mer ê   A to da G ória  Juvevê  A to da XV  

Seminário, Bom Retiro, Centro Cívico, Hugo Lange, Batel e Jardim Social.  

 

A população com deficiência registrada em Curitiba é de 354.964, ou seja, 20,26% da 

população total (1.751.907). Conforme a legislação (Lei n° 8.623/1995 - Revogada 

pela Lei n° 12.597/2008 – e Decreto nº 29/96) pessoas com deficiência física, mental, 

visual ou auditiva que tenham renda familiar mensal igual ou inferior a três salários 

mínimos não precisam pagar transporte público. 

 

Saúde 

 

Os dados sobre a Taxa Bruta de Natalidade, Taxa de Fecundidade e Taxa de 

Mortalidade Infantil em Curitiba necessitaram ser atualizados com dados de 2010 a 

2013 fornecidos pelo IPARDES.  

 

A Taxa Bruta de Natalidade no ano de 1994, era de 21,91 por 1.000 habitantes e no 

ano de 2013 era de 13,78. A Taxa de Fecundidade Total, que indica a média de filhos 

que uma mulher teria, ao final de seu período reprodutivo, no ano de 1991 apontou 

2,03 filhos. Já em 2010 este valor reduziu para 1,58. 

 

O coeficiente de mortalidade infantil em Curitiba em 1996 era de 18,3 (para menores 

de 01 ano) e 21,11 (para menores de 05 anos) para 1.000 nascidos vivos, em 2012 

esse valor reduziu para 9,49 e 10,93 respectivamente.  
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Além dos dados anteriores sobre números relativos à mortalidade infantil, cabe 

observar alterações nas causas de mortalidade em geral. Em 2000 a principal causa 

de morte no município era infarto de miocárdio (9,2%);  e     9  o   o i  dio  era  

a  ri eira  au a de  orte  eviden iando a vio ên ia ur ana e  e        a  rin i a  

 au a de  orta idade é infarto de  io  rdio  e o   o i  dio    o a  e unda  au a. 

 

É relevante observar que em 2000 a morte por acidente com veículo está registrada 

em 9º (2,5%) e por acidente como pedestre em 15º lugar (1,2%). Em 2006 o acidente 

com veículos ficou em 15º lugar (1,0%).  

 

A série histórica aponta uma redução nas taxas de mortalidade por acidentes de 

trân ito. “Atin iu e     9 a  enor taxa de toda a série histórica analisada 

( 8  /   .     a )” (Se retaria Muni i a  de Sa de). E       fora  re i trado  e  

números absolutos 307 mortes por acidentes de trânsito (IPARDES, 2013). 

 

Serviços de Saúde 

 

O município de Curitiba dispõe de 5022 estabelecimentos vinculados à saúde, como 

hospitais, postos de saúde e clínicas de recuperação (IPARDES, 2013). Desses, cerca 

de 96,1% é de domínio particular e o restante se distribui entre a administração 

federal, estadual e municipal, conforme o Quadro 61. 

 

Quadro 61 - Serviços de saúde em Curitiba - 2013 

SERVIÇOS DE SAÚDE- CURITIBA- 

RESPONSABILIDADE 
NÚMERO-2013 

Municipal 193 

Estadual 13 

Federal 10 

Privada 5.277 

Total 5.493 

Fonte: IPARDES, 2013 

 

No âmbito dos serviços de saúde destaca-se a Rede de Serviços do Sistema Único de 

Saúde (SUS) de Curitiba, a qual, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde é 

composta por: 

 63 Unidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família; 

 46 Unidades de Saúde; 

 8 Unidades de Pronto Atendimento; 

 13 Centros de Apoio Psicossocial – CAPS; 
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 7 Centros de Especialidades: Mãe Curitibana, Santa Felicidade, Matriz,Ouvidor 

Pardinho, Vila Hauer e Salgado Filho; 

 3 Centro de Especialidades Odontológicas (incluindo a Unidade Amigo 

Especial); 

 1 Centro de Orientação e Atendimento aos portadores de HIV/AIDS – COA; 

 108 Clínicas Odontológicas (integradas às US); 

 2 Hospitais Municipal; 

 1 Laboratório Municipal; 

 67 Espaços Saúde (anexos às Unidade de Saúde). 

 

Educação 

 

Os estabelecimentos de ensino em Curitiba abrangem as esferas pública (Federal, 

Estadual e Municipal) e privada (Quadro 62). 

 

Quadro 62 – Estabelecimentos de ensino em Curitiba - 2013 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CURITIBA - 
RESPONSABILIDADE 

2013-NÚMERO 

Rede Federal 5 

Rede Estadual 162 

Rede Municipal  380 

Rede Particular  469 

Total 1.016 

Fonte: IPARDES, 2013 

 

O número de estudantes matriculados em unidades de educação em 2013 era 

617.746. Este total estava dividido entre diversos níveis de ensino desde a educação 

infantil até o ensino superior (Quadro 63). 
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Quadro 63 - Número de matrículas – Curitiba 2013 

TOTAL DE MATRÍCULAS- CURITIBA Nº DE ESTUDANTES – 2013 

Educação Infantil  63.947 

Creche 36.033 

Pré-Escola 27.914 

Matrículas no Ensino Fundamental  229.260 

Matrículas no Ensino Médio  80.702 

Matrículas na Educação Profissional  13.834 

Matrículas na Educação Especial  5.374 

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 20.668 

Matrículas na Educação Superior  126.926 

Matrículas na Educação Superior a Distância  19.088 

Total 617.746 

Fonte: IPARDES, 2013 

 

O acesso ao Ensino Fundamental está universalizado, sendo que as unidades de 

ensino públicas respondem por 75,28% do total das matrículas neste nível de ensino 

(Quadro 64). 

 

Quadro 64 - Número de matrículas no Ensino Fundamental – Curitiba 2013 

MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – CURITIBA - 2010 Nº % 

Matrículas no Ensino Fundamental - Rede Federal  473 0,21 

Matrículas no Ensino Fundamental - Rede Estadual  78.473 34,23 

Matrículas no Ensino Fundamental - Rede Municipal  93.624 40,84 

Matrículas no Ensino Fundamental - Rede Particular  56.690 24,73 

Matrículas no Ensino Fundamental - Total  229.260 100,00 

Fonte: IPARDES, 2013 

 
As Unidades de Ensino Médio públicas respondem por 74,01% do total das matrículas 

neste nível de ensino (Quadro 65). 

 

Quadro 65 - Número de matrículas no Ensino Médio – Curitiba 2013 

MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO – CURITIBA - 2010 N % 

Matrículas no Ensino Médio - Rede Federal  2.104 2,61 

Matrículas no Ensino Médio - Rede Estadual  57.623 71,40 

Matrículas no Ensino Médio - Rede Municipal  0 0,00 

Matrículas no Ensino Médio - Rede Particular  20.975 26,0 

Matrículas no Ensino Médio - Total  80.702 100,00 

Fonte: IPARDES, 2013 
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As Unidades de Ensino Superior públicas respondem por 25,82% do total das 

matrículas neste nível de ensino (Quadro 66) 

 

Quadro 66 - Número de matrículas no Ensino Superior– Curitiba 2013 

MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR – CURITIBA – 2010 N % 

Matrículas na Educação Superior - Rede Federal  31.030 24,45 

Matrículas na Educação Superior - Rede Estadual  1.722 1,37 

Matrículas na Educação Superior - Rede Municipal  0 0,00 

Matrículas na Educação Superior - Rede Privada  94.174 74,20 

Matrículas na Educação Superior - Total  126.926 100,00 

Fonte: IPARDES, 2013 

 

Comparativamente, a população de Curitiba possui melhor nível de instrução  do que o 

Estado do Paraná, a região Sul e o Brasil, como o Quadro 67 demonstra.  

 

Quadro 67 -  e  oa  de    Ano  ou  ai  de idade  e undo n ve  de in tru  o no 

 ra i   Su    aran  e  uriti a – 2010 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO BRASIL SUL  ARA    CURITIBA 

Sem instrução e fundamental incompleto 50,24 47,78 48,75 31,69 

Fundamental completo e médio incompleto 17,40 18,77 18,11 17,70 

Médio completo e superior incompleto 23,45 23,68 22,93 29,86 

Superior completo 8,31 9,29 9,70 20,05 

Não determinado 0,60 0,48 0,51 0,69 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Elaboração própria. Dados IBGE, 2010 e IPARDES (2010) 

 

Em Curitiba, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador criado 

pelo Ministério da Educação para medir a qualidade da educação (composto pelo 

resultado da Prova Brasil e a taxa de aprovação dos estudantes), tem uma evolução 

positiva (Quadro 68) 

 

Quadro 68 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Curitiba 

MUNICÍPIO 2005 2007 2009 2011 2013 

Curitiba 4.7 5.1 5.7 5.8 5,9 

Fonte: Elaboração própria. Dados: Idep 2010 e Secretaria Municipal de Educação, 2014 

 

O desempenho do município é superior à media nacional, pois, o IDEB nacional de 

2013 foi de 5,2, enquanto em 2013 havia sido de 5,0. O portal de informações da 
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Prefeitura Municipal de Curitiba divulgou que Curitiba situa-se na segunda posição 

entre as capitais, atrás apenas de Florianópolis (6,1). 

 

A taxa de alfabetização no Paraná em Curitiba no ano de 2010 era de 98%. O Quadro 

69 demonstra que o número de pessoas alfabetizadas em Curitiba é 

proporcionalmente maior que o número do Paraná e do Brasil. 

 

Quadro 69 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e alfabetizadas 

PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE 

LOCALIDADE TOTAL 
POPULAÇÃO 

ALFABETIZADA 

TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO % 

CURITIBA 1 531 940 1 500 844 98,0 

PARANÁ 8 962 097 8 444 382 94,2 

BRASIL 161.990.265 147.721.635 91,0 

Fonte: Elaboração própria. Dados: IBGE - Censo Demográfico (2010) 

 
 

Violência no Trânsito 

 

De acordo com o documento sobre trânsito do IPPUC (2010) “até  aio de      

 uriti a tin a  . 7 .97  ve  u o  re i trado  na  idade  u  a ré  i o de 7 . 97 

ve  u o  e  u  ano (junho de 2011) [...]. Do   . 7 .97  ve  u o   89 . 9  ou 7 %   o 

auto óvei  e 10,5%   o  a ioneta  e  a in onete ” (IPPUC, 2010). 

 

Aproximadamente 51% da população   o  ondutore  - tê   arteira de  a i ita  o e a 

faixa et ria que concentra o maior número de motoristas é a dos 25 aos 34 anos, 

seguida da faixa dos 35 aos 44 anos. 

 

Os bairros com mais de 30.000 veículos são os seguintes: Cidade Industrial (62.237); 

Centro (57.792); Boqueirão (34.798); S tio  er ado (33.314); Cajuru (32.630) e   ua 

Verde (31.570). Alguns bairros do município têm menos de um habitante por veículo, 

conforme Quadro 70. 

 

A maioria dos condutores é do sexo masculino (61,9% ou 561.543 condutores), sendo 

que o número de condutores do sexo feminino é de 345.385 (38,1%). Ressalta-se, 

também, que da maioria de condutores envolvidos em acidentes, 73,8%, eram do sexo 

masculino e 16,3% do sexo feminino.  A violência no trânsito pode ser analisada por 

meio de dados sobre o número de homicídios culposos relacionados. Tanto na RMC 

quanto em Curitiba houve uma redução nestes números entre os anos 2007 e 2010, 

conforme o Quadro 71. 
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Quadro 70 - Bairros de Curitiba com menos de 1 habitante por veículo 

BAIRRO Nº DE HA ITA TES  OR VE  ULO – 2010 

Riviera 0,18 

Re ou a   0,42 

Centro  0,49 

Batel 0,52 

Centro Cívico  0,63 

Alto da Glória  0,64 

Alto da Rua XV 0,71 

Hauer  0,73 

Jardim Social  0,78 

Mo  un  ê  0,80 

Taru   0,87 

Se in rio 0,88 

S o Louren o  0,91 

Mer ê  0,96 

Jardi  da  A éri a  0,96 

Bom Retiro 0,97 

Bacacheri 0,98 

São Francisco 0,98 

Fonte: Elaboração própria. Dados IPPUC (2010) 

 

Quadro 71 - Registros de Homicídios Culposos no Trânsito, Segundo Curitiba, RMC 

(sem Curitiba) e Paraná 2007 a 2010 

ANO AISP (1) TOTAL % 

2007 

Curitiba - 1ª AISP 267 13,76 

RMC (s/ Curitiba) -  2ª AISP
 2
 212 10,93 

Paraná 1.940 100,00 

2008 

Curitiba - 1ª AISP* 360 17,33 

RMC (s/ Curitiba) -  2ª AISP** 199 9,58 

Paraná 2.077 100,00 

2009 

Curitiba - 1ª AISP* 344 15,78 

RMC (s/ Curitiba) -  2ª AISP** 165 7,57 

Paraná 2.180 100,00 

2010
 3
 

Curitiba - 1ª AISP* 273 11,60 

RMC (s/ Curitiba) -  2ª AISP** 222 9,43 

Paraná 2.354 100,00 

Fonte: Geoprocessamento/SESP, BOU, Polícia Civil, Polícia Militar (2010) 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados   
Notas: (1) AISP - Áreas Intregadas de Segurança Pública, criadas pelo Decreto Governamental nº 
2834/2004. 
(2) A 2ª AISP abrange grande parte da RMC (sem Curitiba), ficando de fora somente os municípios: Lapa, 
Quitandinha e Agudos do Sul. 
 (3) Até 2009 não era agregados os registros realizados pela Polícia Militar. 
 

 

Em termos do número de condutores envolvidos em acidentes em Curitiba, nota-se 

que entre os anos 2000 e 2010 houve uma queda. Em  2000 o total de condutores 
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envolvidos era 29.943, em 2005 era 25.701 e em 2010 o número caiu para 15.841 

(IPPUC, 2013). 

 

Comunicações e Correios 

 

De acordo com dados do IPARDES, em 2012, Curitiba possuía 26 emissoras de Rádio 

e 22 emissoras de Televisão. Em relação aos Correios existem ao todo 58 agências 

distribuídas pelo município, contando com agências de correios e franqueadas 

(Quadro 72).  

 

Quadro 72 - Agências dos Correios – 2012 

AGÊNCIAS NÚMERO 

Agência de Correios 16 

Agência de Correios franqueada 42 

Agência Filatélica 1 

Posto de venda 86 

Fonte: IPARDES (2013) 

 

Movimento Eleitoral 

 

A capital paranaense possui, ao todo, 1.254.776 eleitores (ano de 2008), que se 

dividem entre 10 zonas eleitorais (Quadro 73). A faixa etária com maior número de 

eleitores é de 45 a 59 anos, totalizando 304.143 pessoas, seguida pela faixa etária de 

25 a 34 anos, com 302.640. 

 

Quadro 73 - Relação de eleitores segundo faixa etária– 2014 

FAIXA ETÁRIA ELEITORES TOTAL 

De 16 a 17 5.324 

De 18 a 24 168.740 

De 25 a 34 284.330 

De 35 a 44 260.102 

De 45 a 59 329.335 

De 60 a 69 132.175 

De 70 anos e mais 60.939 

Idade ignorada 1 

Total 1.240.946 

Número de Zonas Eleitorais 10* 

Fonte: IPARDES (2014) *IPARDES (2012) 
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Cultura e Turismo 

 

Os espaços culturais destinados aos habitantes e turistas podem ser classificados 

como espaços expositivo e cênico, cinemas e museus. Segundo o IPARDES (2013), 

o  “equi a ento   u turai    o e  a o  f  i o   edifi a õe  de tinada  à  r ti a  à 

criação e à disseminação cultural de uma localidade, seja vilarejo, bairro, município, 

estado ou país. Os equipamentos culturais podem ser bibliotecas, cinemas, museus, 

teatro  e e  a o   u turai    a a  de  u tura e ainda  entro  de  u tura”. 

 

A Fundação Cultural de Curitiba da Prefeitura Municipal de Curitiba (2014) é 

responsável por equipamentos culturais no município, como por exemplo: 

 Atelier 

o Atelier de Escultura - Centro de Criatividade de Curitiba 

o Atelier de Escultura - Centro de Criatividade de Curitiba 

 Bibliotecas 

o Biblioteca - Casa da Memória 

o Biblioteca - Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro 

o Biblioteca - Cinemateca 

o Biblioteca - Conservatório de MPB 

o Biblioteca Casa Kozàk  

o Gibiteca de Curitiba 

 Casas da Leitura 

o  Casa da Leitura Augusto Stresser 

o  Casa da Leitura Dario Vellozo 

o  Casa da Leitura Franco Giglio 

o  Casa da Leitura Hilda Hilst 

o  Casa da Leitura Jamil Snege 

o  Casa da Leitura Manoel Carlos Karam 

o  Casa da Leitura Maria Nicolas 

o  Casa da Leitura Miguel de Cervantes 

o  Casa da Leitura Nair de Macedo 

o  Casa da Leitura Osman Lins 

o  Casa da Leitura Paulo Leminski 

o  Casa da Leitura Walmor Marcellino 

o  Casa da Leitura Wilson Martins 

o Estação da Leitura Pinheirinho 
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 Cinemas 

o Cine Guarani 

o Cinemateca 

 Memoriais  

o Memorial da Imigração Polonesa 

o Memorial da Imigração Ucraniana - MIU 

o Memorial de Curitiba 

 Museus 

o Museu da Fotografia Cidade de Curitiba 

o Museu da Gravura Cidade de Curitiba 

o Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba 

 Teatros  

o Teatro Cleon Jacques 

o Teatro de Bonecos Doutor Botica 

o Teatro do Paiol 

o Teatro do Piá 

o Teatro Londrina 

o Teatro Novelas Curitibanas 

o Teatro Universitário de Curitiba - TUC  

 Vários 

o Auditório Antônio Carlos Kraide 

o Auditório Antônio Carlos Kraide 

o Capela Santa Maria 

o Casa Hoffmann - Centro de Estudos do Movimento 

o Casa Romário Martins 

o Centro de Criatividade de Curitiba 

o Centro de Documentação Casa da Memória 

o Centro de Referência do Teatro Curitibano - Sala Oraci Gemba  

o Circo da Cidade Zé Priguiça 

o Clube de Xadrez Erbo Stenzel 

o Livraria Dario Vellozo 

o Moinho Novo Rebouças 

o Palacete Wolf 

o Solar do Barão 

o Conservatório de Música Popular Brasileira 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

329 

De acordo com o IPARDES (2013), os equipamentos culturais em Curitiba estão 

classificados conforme Quadro 74. 

 

Quadro 74 - Equipamentos culturais de Curitiba – 2013 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUANTIDADE 

Equipamentos Culturais - Anfiteatro  3 

Equipamentos Culturais - Arquivo  - 

Equipamentos Culturais - Ateliê / Estúdio  2 

Equipamentos Culturais - Auditório  37 

Equipamentos Culturais - Biblioteca  36 

Equipamentos Culturais - Centro Comunitário / Associações  - 

Equipamentos Culturais - Centro Cultural / Casa de Cultura  7 

Equipamentos Culturais - Centro de Documentação  1 

Equipamentos Culturais - Cine Teatro  - 

Equipamentos Culturais - Cinema  1 

Equipamentos Culturais - Circo  1 

Equipamentos Culturais - Concha Acústica  - 

Equipamentos Culturais - Coreto  - 

Equipamentos Culturais - Galeria de Arte  2 

Equipamentos Culturais - Livraria  1 

Equipamentos Culturais - Museu  16 

Equipamentos Culturais - Sala de Exposição  5 

Equipamentos Culturais - Salão para Convenção  3 

Equipamentos Culturais - Teatro  14 

Equipamentos Culturais - Videolocadora  - 

Equipamentos Culturais - Outros Espaços  5 

Equipamentos Culturais - Total  134 

Fonte: IPARDES, 2013 

 
 

A URBS (2014) considera que os principais pontos turísticos são: 

 Praça Tiradentes 

 Rua das Flores 

 Rua 24 Horas 

 Museu Ferroviário 

 Teatro Paiol 

 Jardim Botânico 

 Rodoferroviária / Mercado Municipal 

 Teatro Guaíra - Universidade Federal do Paraná 

 Paço da Liberdade  

 Memorial Árabe / Passeio Público 
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 Centro Cívico  

 Museu Oscar Niemeyer  

 Bosque do Papa / Memorial Polonês 

 Bosque Alemão 

 Universidade Livre do Meio Ambiente (UNILIVRE) 

 Parque São Lourenço 

 Ópera de Arame / Pedreira Paulo Leminski 

 Parque Tanguá 

 Parque Tingui 

 Memorial Ucraniano 

 Portal Italiano 

 Santa Felicidade 

 Parque Barigui 

 Torre Panorâmica  

 Setor Histórico 

 

Em 2010 o IPPUC registrou a seguinte distribuição de espaços culturais pelos bairros 

de Curitiba, conforme Quadro 75. 

 

Quadro 75 - Espaços Culturais, por bairros, em Curitiba - 2010 

ESPAÇOS CULTURAIS BAIRRO 

Museu Botânico Jardim Botânico 

Museu do Cartaz Cidade de Curitiba Centro 

Circo da Cidade - Lona 1 CIC 

Circo da Cidade - Lona 2 CIC 

Cinemateca São Francisco 

Teatro Cleon Jacques São Lourenço 

Casa Culpi Butiatuvinha 

Centro de Criatividade de Curitiba São Lourenço 

Memorial de Curitiba São Francisco 

Livraria Dario Velozzo São Francisco 

Espaço Cultural David Carneiro Centro 

Casa Erbo Stenzel São Lourenço 

Museu da Fotografia Cidade De Curitiba Centro 

Espaço Cultural Frans Krajcberg Jardim Botânico 

Museu da Gravura Cidade de Curitiba Centro 

Museu de História Natural Capão da Imbúia 

Casa Hoffmann São Francisco 

Memorial da Imigração Árabe - Praça Gibran Khalil Gibran Centro Cívico 

Memorial da Imigração Espanhola - Praça da Espanha Bigorrilho 

Memorial da Imigração Germânica - Bosque Alemão Vista Alegre 

Memorial da Imigração Italiana - Bosque Italiano Santa Felicidade 
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ESPAÇOS CULTURAIS BAIRRO 

Memorial da Imigração Italiana - Casa Culpi Butiatuvinha 

Memorial da Imigração Japonesa - Praça do Japão Água Verde 

Memorial da Imigração Polonesa - Bosque Papa João Paulo II Centro Cívico 

Memorial daImigração Portuguesa - Bosque de Portugal Jardim Social 

Memorial da Imigração Ucraniana - Parque Tingui São João 

Memorial da Imigração Ucraniana - Praça da Ucrânia Bigorrilho 

Casa João Turin São Francisco 

Teatro Londrina São Francisco 

Cine Luz Centro 

Teatro da Maria Santo Inácio 

Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba - MASAC São Francisco 

Conservatório de Música Popular Brasileira São Francisco 

Teatro Novelas Curitibanas São Francisco 

Teatro Ópera de Arame Abranches 

Teatro do Paiol Prado Velho 

Palacete Wolf São Francisco 

Salão de Atos do Parque Barigui Santo Inácio 

Pedreira Paulo Leminski Abranches 

Teatro do Piá São Francisco 

Centro Cultural Portão - Fechado para reforma Portão 

Casa Romário Martins São Francisco 

Capela Santa Maria Centro 

Sala Scabi Centro 

Centro Cultural Solar do Barão Centro 

Teatro Universitário de Curitiba - TUC São Francisco 

Fonte: www.viaje.curitiba.pr.gov.br 
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 

 

No período entre 1999 e 2009 o aumento populacional foi acompanhado  da alteração 

do número de habitantes por tipo de espaços culturais no sentido da maior oferta de 

alguns espaços, como demonstrado na Figura 142. 
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Figura 142 - N  ero de  a itante   or ti o  de e  a  os culturais 

Fonte: FCC, IPPUC - bairros de Curitiba 2007 

Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração 

 

4.5.3.4 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

 

O projeto do sistema de Metrô da Linha Azul - Santa Cândida/CIC Sul afetará 

primordialmente vinte e um bairros de Curitiba. A seguir, são descritos os bairros, 

indicadores sociais, área e número de habitantes com base em dados do IPPUC, da 

Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde. Foram 

selecionados indicadores sociais e demográficos que tem relação mais estreita com o 

projeto em questão. 

 

Para considerar cada bairro da ADA em perspectiva, considerando sua inserção no 

município, são revistos abaixo dados demográficos e de renda gerais de Curitiba em 

2010, conforme a Figura 143. 
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Figura 143 – Renda de Curitiba em 2010 

Fonte: IPPUC 
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O documento do IPPUC (2012) registra que em 2000, 49,1% das pessoas 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes tinham rendimento abaixo de 

5 salários mínimos (SM); 5,9% não tinham rendimento e 45% tinham rendimento 

superior a 5 SM. Em 2010, o percentual de pessoas que ganham até 5 SM passa para 

66,3%. Concomitantemente aumenta o percentual dos responsáveis pelos domicílios 

sem rendimento: 9,6% e uma queda no percentual de pessoas que ganham acima de 

5 SM, passando de 45% em 2000 para 24,1% em 2010. 

 

O mesmo documento informa que o censo de 2010 revela a posição de Curitiba em 

relação ao Brasil e outras capitais analisadas (Salvador, Goiânia, São Paulo, Brasília, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis e Campo Grande), ou seja Curitiba 

é: 

 a  a ita   o  o  enor  er entua  de do i   io   o  renda inferior a  ⁄  Sa  rio 

Mínimo - 5,6%, junto com Florianópolis. No Brasil esse percentual é de 27,6% 

dos domicílios; 

 a  a ita   o  o  enor  er entua  de do i   io   o  renda entre  ⁄  Sa  rio 

Mínimo - 14,3% - e 1 Salário Mínimo. No Brasil esse percentual é de 4,2% dos 

do i   io ”; 

 a terceira capital com menor percentual de domicílios com salários na faixa entre 

1 e 2 salários mínimos; 

 a segunda na faixa entre 2 e 3 salários mínimos; 

 a primeira com renda entre 3 e 5 salários mínimos; 

 a que tem maior percentual de domicílios com rendimento superior a 5 salários 

mínimos e 

 a sétima com domicílios que se declaram sem rendimentos. 

 

O Guia do Investidor da Prefeitura Municipal de Curitiba (2012) considerou a renda 

 édia e ti ada do  re  on  vei   or do i   io  de R    9  i / ê  (I GE     9) que 

é  u erior ao  e  o dado da Re i o Metro o itana  do e tado do  aran   e u tra a  a 

a renda nacional em 86%. 

 

Água Verde  

 

Dados do IBGE citado por IPPUC (2010) registram: 

 51.425 habitantes, compondo 2,94% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 28.197 (54,83%) são mulheres e 23.228 (45,17%) homens; 

 densidade demográfica de 107,74 hab/ha; 
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 8.637 pessoas com idade acima de 60 anos (5.263 são mulheres e 3.374 

homens); 

 ausência de aglomerados subnormais. 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,4 até 1 SM;  

o 3 7 de   até 2 SM;  

o 15,9 de 2 a 5 SM; 

o  7   de   até 10 SM; 

o 28,4 de 10 a 20 SM; 

o 21,0 acima de 20 e; 

o 2,5 de domicílios sem rendimento;  

 

Ahú  

 

Dados de 2010 do IPPUC registram: 

 11.506 habitantes, compondo 0,66% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 6.240 (54,23%) são mulheres e 5.266 (45,77%) homens; 

 densidade demográfica de 62,03 hab/ha; 

 2.152 pessoas acima de 60 anos (1.290 mulheres e 862 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 2,0 até 1 SM;  

o 3 7 de   até 2 SM;  

o 16,0 de 2 a 5 SM; 

o    7 de   até 10 SM; 

o 27,2 de 10 a 20 SM; 

o 23,1 acima de 20; e 

o 4,3 de domicílios sem rendimento. 
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Alto da Glória 

 

Conforme informação fornecida nos arquivos do IPPUC, o bairro foi fundado por volta 

de 1856. Seus pri eiro   oradore   on tru ra  a  a e in a de  o  a Sen ora da 

G ória  que deu ori e  ao no e do  airro e o  ri eiro teatro da  idade. Se undo o 

 i toriador  ran i  o  e r o  ta  deno ina  o teria  ido in  irada na  ro riedade do 

Dr. Jo é Maria  in eiro Li a   on e ida  o o “    ara     Laura” ou “    ara da 

G ória”   o a izada na   roxi idade  do atua   a  eio     i o e do  o é io E tadua  

do  aran . 

 

A área é formada por 87,55 ha correspondendo a 0,20% do território da cidade.  

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 5.548 habitantes, compondo 0,32% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 3.055 (55,06%) são mulheres e 2.493 (44,94%) homens;  

 densidade demográfica de 63,37 hab/ha; 

 448 pessoas acima dos 60 anos (1.140 mulheres e 692 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,1 até 1 SM;  

o   7 de   até 2 SM;  

o 15,6 de 2 a 5 SM; 

o    9 de   até 10 SM; 

o 32,0 de 10 a 20 SM;  

o 18,2 acima de 20; e 

o 3,6 de domicílios sem rendimento. 

 

Bacacheri  

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 23.734 habitantes, compondo 1,35% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 12.702 (53,52%) são mulheres e 11.032 (46,48%) homens; 

 densidade demográfica de 33,67 hab/ha; 

 4.011 pessoas acima dos 60 anos (2.384 mulheres e 1.627 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 
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 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 2,0 até 1 SM;  

o 4,4 de   até 2 SM;  

o 20,7 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 26,8 de 10 a 20 SM; 

o 12,2 acima de 20 ; e 

o 1,4 de domicílios sem rendimento. 

 

Batel 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 10.878 habitantes, compondo 0,62% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 6.083 (55,92%) são mulheres e 4.795 (44,08%) homens; 

 densidade demográfica de 62,60 hab/ha; 

 2.581 pessoas acima de 60 anos (1.556 mulheres e 1.025 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 0,4 até 1 SM;  

o 1,6 de   até 2 SM;  

o 8,9 de 2 a 5 SM; 

o  8   de   até 10 SM; 

o 23,1 de 10 a 20 SM;  

o 33,5 acima de 20; e 

o 14,1 de domicílios sem rendimento. 

 

Boa Vista 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 31.052 habitantes, compondo 1,77% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 16.616 (53,51%) são mulheres e 14.436 (46,49%) homens; 

 densidade demográfica de 59,44 hab/ha; 

 4.527 pessoas acima de 60 anos (2.717 mulheres e 1.810 homens); 
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 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 3,7 até 1 SM;  

o 9   de   até 2 SM;  

o 30,9 de 2 a 5 SM; 

o  9   de   até 10 SM; 

o 18,4 de 10 a 20 SM;  

o 6,8 acima de 20; e 

o 1,5 de domicílios sem rendimento. 

 

Cabral 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 13.060 habitantes, compondo 0,75% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 7.119 (54,51%) são mulheres e 5.941 (45,49%) homens; 

 densidade demográfica de 64,44 hab/ha; 

 1.942 pessoas acima de 60 anos (1.177 mulheres e 765 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,4 até 1 SM;  

o     de   até 2 SM;  

o 13,7 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 28,0 de 10 a 20 SM;  

o 24,9 acima de 20; e 

o 2,3 de domicílios sem rendimento. 
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Capão Raso 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 36.065 habitantes, compondo 2,06% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 18.828 (52,21%) são mulheres e 17.237 (47,79%) homens; 

 densidade demográfica de 110,99 hab/ha; 

 4.218 pessoas acima de 60 anos (2.447 mulheres e 1.771 homens); 

 0,12% (62) dos domicílios em aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro em 2010 

(porcentagem %): 

o 5,1 até 1 SM;  

o    8 de   até 2 SM;  

o 38,9 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 11,2 de 10 a 20 SM;  

o 1,8 acima de 20; e 

o 1,8 de domicílios sem rendimento. 

 

Centro 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 37.283 habitantes, compondo 2,13% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 20.358 (54,60%) são mulheres e 16.925 (45,40%) homens; 

 densidade demográfica de 113,56 hab/ha; 

 6.663 pessoas acima dos 60 anos (4.421 mulheres e 2.242 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 2,1 até 1 SM;  

o 7   de   até 2 SM;  

o 25,7 de 2 a 5 SM; 

o  8   de   até 10 SM; 

o 19,0 de 10 a 20 SM;  

o 9,5 acima de 20; e 
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o 7,9 de domicílios sem rendimento. 

 

Centro Cívico  

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 4.783 habitantes, compondo 0,27 do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 2.700 (56,45%) são mulheres e 2.083 (43,55%) homens; 

 densidade demográfica de 50,50 hab/ha; 

 1.047 pessoas acima dos 60 anos (674 mulheres e 373 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,0 até 1 SM;  

o     de   até 2 SM;  

o 17,6 de 2 a 5 SM; 

o  9 8 de   até 10 SM; 

o 26,6 de 10 a 20 SM;  

o 19,2 acima de 20; e 

o 2,2 de domicílios sem rendimento. 

 

Cidade Industrial de Curitiba – CIC 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 172.822 habitantes, compondo 9,86% do total de Curitiba. Entre os habitantes 

do bairro, 89.069 (51,54%) são mulheres e 83.753 (48,46%) homens; 

 densidade demográfica de 38,97 hab/ha; 

 13.120 pessoas acima dos 60 anos (7.664 mulheres e 5.456 homens); 

 21,74% (10.806) de domicílios em aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 5,5 até 1 SM;  

o  7   de   até 2 SM;  

o 47,7 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 
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o 4,1 de 10 a 20 SM;  

o 0,6 acima de 20; e 

o 2,2 de domicílios sem rendimento. 

 

Juvevê  

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 11.582 habitantes, compondo 0,66 % do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 6.508 (56,19%) são mulheres e 5.074 (43,81%) homens; 

 densidade demográfica de  94,00 hab/ha; 

 2.385 pessoas acima dos 60 anos (1.524 mulheres e 861 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,1 até 1 SM;  

o     de   até 2 SM;  

o 15,3 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 28,5 de 10 a 20 SM;  

o 22,8 acima de 20; e 

o 3,4 de domicílios sem rendimento. 

 

Novo Mundo 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 44.063 habitantes, compondo 2,52% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 23.032 (52,27%) são mulheres e 21.031 (47,73%) homens; 

 densidade demográfica de  74,07 hab/ha; 

 5.099 pessoas acima dos 60 anos (3.098 mulheres e 2.001 homens); 

 2,73% (1.358) de domicílios em aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 4,3 até 1 SM;  

o      de   até 2 SM;  
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o 34,6 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 14,1 de 10 a 20 SM;  

o 3,0 acima de 20; e 

o 1,9 de domicílios sem rendimento. 

 

Pinheirinho 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 50.401 habitantes, compondo 2,88% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 25.731 (51,05%) são mulheres e 24.670 (48,95%) homens; 

 densidade demográfica de 47,94 hab/ha; 

 4.334 pessoas acima dos 60 anos (2.438 mulheres e 1.896 homens); 

 1,31% (653) de domicílios em aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 5,5 até 1 SM;  

o      de   até 2 SM;  

o 43,9 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 5,9 de 10 a 20 SM;  

o 0,8 acima de 20; e 

o 2,8 de domicílios sem rendimento. 

 

Portão 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 42.662 habitantes, compondo 2,44% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 22.926 (53,74%) são mulheres e 19.736 (46,26%) homens; 

 densidade demográfica de 72,82 hab/ha; 

 5.886 pessoas acima dos 60 anos (3.541 mulheres e 2.345 homens); 

 0,41% (203) de domicílios em aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 
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o 2,3 até 1 SM;  

o     de   até 2 SM;  

o 23,9 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 24,3 de 10 a 20 SM;  

o 7,9 acima de 20; e 

o 2,8 de domicílios sem rendimento. 

 

Rebouças 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 14.888 habitantes, compondo 0,85% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 7.981 (53,61%) são mulheres e 6.907 (46,39%) homens; 

 densidade demográfica de 50,19 hab/ha; 

 2.490 pessoas acima dos 60 anos (1.585 mulheres e 905 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 2,7 até 1 SM;  

o     de   até 2 SM;  

o 24,7 de 2 a 5 SM; 

o    9 de   até 10 SM; 

o 19,4 de 10 a 20 SM;  

o 10,7 acima de 20; e 

o 4,9 de domicílios sem rendimento. 

 

Santa Cândida 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 32.808 habitantes, compondo 1,87% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 17.160 (52,30%) são mulheres e 15.648 (47,70%) homens; 

 densidade demográfica de 32,19 hab/ha; 

 3.220 pessoas acima dos 60 anos (1.861 mulheres e 1.359 homens); 

 1,40% (696) de domicílios em aglomerados subnormais; 
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 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 5,5 até 1 SM;  

o      de   até 2 SM;  

o 40,5 de 2 a 5 SM; 

o    7 de   até 10 SM; 

o 8,8 de 10 a 20 SM;  

o 0,2 acima de 20; e 

o 0,2 de domicílios sem rendimento. 

 

São Francisco 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 6.130 habitantes, compondo 0,35 do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 3.381 (55,15%) são mulheres e 2.749 (44,85%) homens; 

 densidade demográfica de 45,26  hab/ha; 

 1.187 pessoas acima dos 60 anos (426 mulheres e 761 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,4 até 1 SM;  

o   7 de   até 2 SM;  

o 25,1 de 2 a 5 SM; 

o    7 de   até 10 SM; 

o 22,7 de 10 a 20 SM;  

o 9,9 acima de 20; e 

o 2,5 de domicílios sem rendimento. 

 

Tatuquara 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 52.780 habitantes, compondo 3,01% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 26.686 (50,56%) são mulheres e 26.094 (49,44%) homens; 

 densidade demográfica de 46,53 hab/ha; 

 2.546 pessoas acima dos 60 anos (1.380 mulheres e 1.166 homens); 
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 5,96% (2.963) de domicílios em aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 8,1 até 1 SM;  

o    9 de   até 2 SM;  

o 51,1 de 2 a 5 SM; 

o    9 de   até 10 SM; 

o 1,2 de 10 a 20 SM;  

o 0,2 acima de 20; e 

o 2,0 de domicílios sem rendimento. 

 

Tingui 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 12.319 habitantes, compondo 0,70% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro,  6.500 (52,76%) são mulheres e 5.819 (47,24%) homens; 

 densidade demográfica de 57,26 hab/ha; 

 1.714 pessoas acima dos 60 anos (1.035 mulheres e 679 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 4,2 até 1 SM;  

o 9 7 de   até 2 SM;  

o 32,6 de 2 a 5 SM; 

o      de   até 10 SM; 

o 16,0 de 10 a 20 SM;  

o 3,8 acima de 20; e 

o 2,0 de domicílios sem rendimento. 

 

Vila Izabel 

 

Dados de 2010 (IPPUC) registram: 

 11.610 habitantes, compondo 0,66% do total de Curitiba. Entre os habitantes do 

bairro, 6.341 (54,62%) são mulheres e 5.269 (45,38%) homens; 

 densidade demográfica de 95,43 hab/ha; 
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 1.739 pessoas acima dos 60 anos (1.088 mulheres e 651 homens); 

 ausência de aglomerados subnormais; 

 rendimentos considerando rendimentos dos domicílios particulares permanentes, 

por classes de rendimento nominal mensal domiciliar, por bairro  em 2010 

(porcentagem %): 

o 1,7 até 1 SM;  

o 4   de   até 2 SM;  

o 18,4 de 2 a 5 SM; 

o  9   de   até 10 SM; 

o 28,0 de 10 a 20 SM;  

o 3,1 acima de 20; e 

o 5,1 de domicílios sem rendimento. 

O total de habitantes no conjunto desses 21 bairros corresponde a 38,8% da 

população total do município de Curitiba, com 1.751.907 habitantes no ano 2010 

(Quadro 76). 

 

Quadro 76 - Densidade demográfica e população nos anos de 2000 e 2010 dos 21 

bairros de Curitiba 

BAIRROS ÁREA (ha) 
DENSIDADE 

(hab/ha) 2010 

POPULAÇÃO 

2000 

POPULAÇÃO 

2010 

Água Verde 477,30 107,74 49.866 51.425 

Ahú 184,40 62,03 11.148 11.506 

Alto da Glória 87,55 63,37 5.588 5.548 

Bacacheri 698,10 33,67 23.106 23.734 

Batel 176,00 62,60 11.778 10.878 

Boa Vista 513,60 59,44 29.391 31.052 

Cabral 204,00 64,44 11.720 13.060 

Capão Raso 506,30 40,54 34.376 20.473 

Centro 329,70 113,56 32.623 37.283 

Centro Cívico 96,50 50,50 4.767 4.783 

Cidade Industrial 4.337,80 38,97 157.461 172.669 

Juvevê  122,70 94,00 11.281 11.582 

Novo Mundo 599,20 74,07 42.999 44.063 

Pinheirinho 1.073,40 47,94 49.689 50.401 

Portão 596,50 50,19 40.735 42.662 

Rebouças 298,20 32,19 15.618 32.808 

Santa Cândida 1.032,50 45,26 27.870 32.808 

São Francisco 136,30 45,2 6.607 6.130 

Tatuquara 1.123,48 46,98 36.339 52.279 

Tingui 210,70 57,26 11.564 12.319 

Vila Izabel 121,10 95,43 10.949 11.610 

Curitiba 43.217,00 40,27 1.589.315 1.751.907 

Fonte: IBGE-Censos Demográficos. Elaboração IPPUC (2008 e 2010). 
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Entre os 10 bairros com a maior densidade demográfica no município de Curitiba 

encontram-se cinco da AID: o Centro que está em primeiro lugar com 113,56 

habitantes por ha, seguido por Água Verde com 107,74, Vila Izabel com 95,43, Juvevê 

com 94,0 e Novo Mundo com 74,07, conforme as Figuras 144 e 145.  

 

 

Figura 144 - Densidade demográfica dos dez bairros mais densos de Curitiba, 

segundo o Censo 2010 

Fonte: IPPUC (2010) 
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Figura 145 - Densidade demográfica dos dez bairros mais densos de Curitiba, 

segundo o Censo 2010 

Fonte: IPPUC (2010) 

 

Entre os equipamentos urbanos, os relativos à educação e à saúde tem especial 

importância na dinâmica social da população e nos bairros.  

 

Como mencionado anteriormente (itens Educação e Saúde) há 915 equipamentos  de 

ensino em Curitiba e 5022 equipamentos de saúde, os quais englobam os de 

responsabilidade Federal, Estadual, Municipal e Privados. Particularmente, aqueles de 

competência municipal totalizam 349 para Educação e 159 para Saúde. 

 

A seguir serão elencados exclusivamente as escolas e as unidades de saúde 

municipais localizadas nos bairros da AID (Quadro 77). 
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Quadro 77 - Número de escolas municipais e unidades de saúde nos bairros da ADA 

BAIRRO 
Nº DE ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

Nº DE UNIDADES DE 

SAÚDE 

Agua Verde 02 0 

Alto Da Glória 01 0 

Ahú 0 0 

Bacacheri 02 04 

Batel 0 1 

Boa Vista 02 02 

Cabral 01 0 

Capão Raso 04 02 

Centro 0 02 

Centro Cívico 0 0 

Cidade Industrial 24 17 

Juvevê 0 01 

Novo Mundo 06 03 

Pinheirinho 09 07 

Portão 04 02 

Rebouças 0 02 

Santa Candida 0 02 

São Francisco 0 03 

Tatuquara 10 06 

Tingüi 01 01 

Vila Izabel 02 02 

Total 68 52 

Fonte: Elaboração própria. Dados: IPPUC (2010); Secretaria Municipal da Educação e Secretaria 

Municipal da Saúde 

 

Nos bairros Cidade Industrial, Pinheirinho e Tatuquara, em conjunto, estão 63,2% das 

escolas municipais e 57,7% das unidades municipais de saúde dos bairros que 

compõem a AID. 

 

Nos itens anteriores é possível observar que Cidade Industrial, Pinheiro e Tatuquara 

não estão entre os de maior densidade demográfica, mas são os três maiores em 

termos de área e estão entre os bairros com população mais numerosa. 
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4.5.4 PLANEJAMENTO URBANO E TRANSPORTE PÚBLICO 

 

4.5.4.1 HISTÓRICO DO TRANSPORTE PÚBLICO EM CURITIBA  

 

Em Curitiba o sistema de transporte público teve origem com a implantação de bondes 

que funcionaram até 1952, quando teve sua última linha desativada e o sistema de 

transporte foi substituído por ônibus comuns. A partir de 1972 teve início a implantação 

de um sistema de transporte urbano massivo, compreendendo canaletas exclusivas 

para ônibus em via central, ladeadas por vias de tráfego lento e com vias paralelas de 

tráfego rápido. Com o passar do tempo, este sistema passou a ser denominado de 

BRT (Bus Rapid Transit), consistindo estrutura fundamental da RIT até o presente 

momento. Atualmente estuda-se a implantação de um novo modal de transporte 

coletivo demoninado Metrô, que fará integração com o sistema BRT (ECOSSISTEMA, 

2010). 

 

Para a presente complementação vale a observação de que houve alterações em 

termos de ampliação da rede, incremento de infraestrutura e veículos (das paradas 

com embarque em nível e pagamento antecipado de tarifa, aos ônibus articulados e 

biarticulados). O mesmo conceito, com características urbanísticas e de transporte, é 

adotado na implantação do projeto da Linha Verde, com primeiro trecho inaugurado 

em 2008. Neste projeto, pela primeira vez, foi introduzida ao sistema de transporte de 

Curitiba, soluções de sustentabilidade ambiental como a utilização de um veículo com 

combustível 100% renovável – óleo de soja e estações de parada com distanciamento 

aproximado de 1 (um) quilômetro entre elas, visando diminuir a aceleração e a 

frenagem, reduzindo as emissões de poluentes. Como inovação foi implantada uma 

faixa de tráfego para ultrapassagem em cada sentido na frente das estações. Este foi 

um importante diferencial acrescentado ao projeto, pois permitiu a ultrapassagem 

entre outras linhas, maximizando o uso da canaleta exclusiva.  

 

Para a consolidação de um dos itinerários da Linha Verde (Terminal 

Pinheirinho/Centro), houve o compartilhamento com um eixo já implantado – o Eixo 

Boqueirão, para isso foi necessária a implantação de alterações na geometria da via, 

para permitir, também neste eixo a ultrapassagem de duas linhas na mesma canaleta. 

A partir desta solução, o Ligeirão, foi incorporado ao sistema.  É um ônibus expresso 

direto dentro da canaleta, o qual faz parada nos terminais e nas estações de maior 

movimento com o objetivo de separar as demandas do eixo e ganhar tempo nos 
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deslocamentos. Assim, em 2009 duas linhas de ônibus Ligeirão faziam parte da 

estrutura da RIT: Boqueirão e Linha Verde – Pinheirinho-Centro.  

 

Neste mesmo ano, em 2009, 57 anos depois do abandono do transporte urbano sobre 

trilhos (os bondes), iniciaram-se novos estudos para o projeto do Metrô o qual pode vir 

a complementar e substituir parcialmente (isto é, Linhas Expressas Norte-Sul) o 

sistema baseado em ônibus. Em 2014, este mesmo projeto passa por revisões e se 

consolida como proposta de alteração de modal para a cidade.  

 

4.5.4.2 TRANSPORTE E PLANEJAMENTO URBANO 

 

Este item, no documento original, apresentava o histórico do planejamento urbano da 

cidade de Curitiba e sua interface com o sistema viário e de transporte coletivo. 

 

A principal alteração refere-se à Linha Verde, sobretudo em termos de legislação de 

uso do solo, conforme descrita a seguir. 

 

4.5.4.3 OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE  

 

Através da Lei nº 9800/2000 foi alterado o Zoneamento e Uso do Solo da então 

Rodovia BR-116, visando alterar paulatinamente o perfil de rodovia para uma avenida, 

de características urbanas, configurando-se como sexto corredor de transporte tipo 

BRT de Curitiba. Esta Lei configurou e definiu os parâmetros de uso e ocupação do 

solo, e enquadrou a rodovia de então como Setor Especial do Eixo de Adensamennto 

da BR 116. 

 

Tais parâmetros perduram até 2011 quando foi sancionada a Lei Municipal nº 13.909, 

a qual aprovou as Operações Urbanas Consorciadas na Linha Verde, para potencial 

construtivo adicional, modificação de uso e demais parâmetros urbanísticos através da 

compra de Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPACs. Atualmente a 

altura das edificações é livre, porém, dependendo da localização e do uso ao longo da 

Linha Verde há uma diferenciação no potencial construtivo, o qual pode variar de 0,5 a 

4. Esta lei revogou os parâmetros estabelecidos anteriormente. 

 

Mesmo com a opção da Linha Verde como deslocamento do Sul ao Centro, o Eixo 

Norte-Sul continua sendo o mais demandado pelos usuários do Sistema, chegando a 

transportar nas horas de maior movimento 30.000 passageiros no eixo Sul e 15.000 
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passageiros no eixo Norte, considerando-se o somatório das demandas das Linhas 

Expressas e das Linhas Diretas – Ligeirinhos, que operam nas vias externas da 

Estruturais. Estes números são reflexos da grande atratividade que eixo Norte-Sul, 

exerce sobre os usuários do transporte coletivo. 

 

O projeto de Metrô no eixo Norte-Sul aumentará a capacidade de deslocamento e a 

performance deste eixo, hoje o mais carregado. A Linha Verde servirá como eixo 

complementar de deslocamentos Norte-Sul. Em pesquisas preliminares da URBS, em 

2013, a Linha Verde, mesmo ainda não totalmente concluída, já pode se verificar que 

vem cumprindo a função de aliviar os deslocamentos do Eixo Norte-Sul, promovendo 

acesso mais fácil ao Centro, ao fazer uso de parte do Eixo Boqueirão. Atualmente esta 

linha é responsável por transportar 31.000 passageiros por dia útil. Encontra-se em 

obras a extensão deste eixo até o limite Sul do município de Curitiba. Há planos com a 

COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) de extender esta 

infraestrutura de BRT até o município de Fazenda Rio Grande, visando facilitar a 

integração daqueles usuários com a RIT.  

 

Em termos de carregamento, apresenta-se a seguir cada eixo, de acordo com o 

relatório operacional da URBS, em 2014: 

 Eixo Norte: 131.000 passageiros por dia útil; 

 Eixo Sul: 260.000 passageiros por dia útil; 

 Eixo Leste: 123.000 passageiros por dia útil; 

 Eixo Oeste: 82.000 passageiros por dia útil; 

 Eixo Boqueirão: 125.000 passageiros por dia útil; 

 Linha Verde: 31.000 passageiros por dia útil; 

 Eixo Circular Sul: 64.500 passageiros por dia útil. 

 

4.5.4.4 O METRÔ NO PLANO DE MOBILIDADE 

 

A última revisão do Plano Diretor de Curitiba ocorreu em 2004, quando por legislação 

federal, houve a obrigatoriedade de adequação do Plano Diretor ao Estatuto das 

Cidades/Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. No momento, nova discussão ocorre 

para a revisão do Plano Diretor e alguns resultados parciais já podem ser observados 

no site oficial do município (ainda em nível de debate e de contribuições da 

população): http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor. Ali se apresenta o significado de 

Plano Diretor, seu contexto em Curitiba, divulga ações e coleta sugestões, além de 

responder a questionamento dos munícipes. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor
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A participação pública na revisão do Plano está sendo oportunizada por meio de 

dezenove audiências públicas em andamento nas regionais da municipalidade. A 

audiência inaugural ocorreu em 28 de março de 2014. Em complemento, foi realizado 

o Seminário Curitiba do Amanhã, em agosto de 2014 e uma nova rodada de 

audiências nas nove regionais no mês de novembro de 2014. Em março de 2015 foi 

efetuada a entrega do Projeto de Lei à Câmara Municipal de Curitiba. 

 

Previamente a essas oportunidades de debate, vale mencionar os denominados 

Diagnóstico Perceptivo das Comunidades / Oficinas de Capacitação e Diagnóstico (10 

oficinas nas 9 administrações regionais) e na região do Tatuquara (17/03 a 

03/04/2014), envolvendo cerca de 800 participações e sempre com o objetivo de 

capacitar e identificar a percepção atual da comunidade e sua visão de futuro. 

 

Complementarmente, em termos de oportunidade de debate sobre o Metrô, vale 

lembrar também os trabalhos constantes do Conselho da Cidade de Curitiba -  

CONCITIBA e de suas câmaras temáticas. Concitiba é um órgão colegiado de política 

urbana que reúne representantes do poder público e da sociedade civil, com a 

finalidade de formular, elaborar e acompanhar as diretrizes do Desenvolvimento 

Urbano e regional do município e sua inserção na RMC. 

 

Em termos de projetos ou diretrizes governamentais do setorial de transporte ou 

sistema viário potencialmente relacionados com a obra do metrô, tem-se as seguintes 

observações.  

 

O Plano Diretor Municipal de 2004, assim como aquele que ora se discute, não 

detalha questões de caráter mais setorial, como é o caso dos transportes e sistema 

viário no nível que possa interessar ao presente documento. Vale pois as referências 

existentes no Plano Setorial de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado que avança 

na discussão daquilo que seriam diretrizes para esse setor; sua versão, de 2008, 

também não agrega detalhamentos que possam implicar no presente estudo, além da 

premissa básica já dita no Plano Diretor que é a garantia de prioridade ao Transporte 

Coletivo.  

 

Ao se proceder a leitura do Plano Setorial de Mobilidade Urbana e Transporte 

Integrado de Curitiba, naquilo que poderia interessar ao presente estudo tem-se a 

preocupação com o transporte coletivo disputando espaço nas vias públicas com os 
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ve  u o  individuai : “H   onf ito  entre o tran  orte  o etivo e o tran  orte individua   

especialmente com relação às Linhas Diretas que não dispõem de espaço viário 

re ervado” (I  U      8). E ta preocupação diz respeito à impossibilidade no 

cumprimento dos tempos de viagens pré-programados para estas Linhas responsáveis 

pelo carregamento de grandes demandas. Com isto alguns passageiros estão 

trocando o sistema de transporte pelo veículo privado aumentando ainda mais o 

número de carros nas ruas. Outro questionamento deste Plano Setorial diz respeito ao 

crescimento da RMC e a previsão de ações para absorver estas demandas (IPPUC, 

2008).  

 

No Plano de Governo 2013 - 2016 da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), um dos 

programas integrantes deste plano é o de Mobilidade Urbana Integrada, cujo objetivo é 

a garantia da mobilidade urbana para Curitiba e RMC com prioridade ao Transporte 

Coletivo, com diferentes projetos voltados ao transporte público e integrações de 

diferentes modais (PMC, 2014). Nesse plano constam: projeto de Transporte Sobre 

Trilhos – Metrô, projetos de Transporte Sobre Pneus, como : BRTs Leste – Oeste e 

Norte - Sul, tramo Sul, Terminais/Estações de Integração, Inter 2, e Linha Verde – 

Linhas Estação Atuba – Centro e Estação Atuba – CIC Sul.   

 

Em pesquisas realizadas na URBS quanto aos projetos de mobilidade urbana 

integrantes do Plano de Governo 2013-2016, verificou-se a existência de vários 

projetos visando a melhoria do transporte coletivo em desenvolvimento pelos técnicos 

da própria URBS e do IPPUC, os quais já possuem recursos financeiros garantidos 

pelo chamado PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento) de Mobilidade. 

Alguns destes projetos já estão sendo encaminhados à Caixa Econômica Federal, 

responsável pela análise e aprovação dos projetos e repasse dos recursos financeiros. 

Os projetos em desenvolvimento visam a melhoria e reestruturação da RIT, bem como 

a integração harmônica das novas propostas ao projeto da Linha Azul do Metrô, o 

qual, é importante frisar, também é integrante deste Plano de Governo.  

 

Especificamente, os projetos mais significativos e que de maneira direta ou indireta 

influenciam na proposta da Linha Azul do Metrô são:  

 

 Implantação do Ligeirão Leste – Oeste:  

O projeto consiste na readequação de 23,00 km da canaleta do Eixo Leste-Oeste, 

priorizando o transporte coletivo, conforme preconizado no Plano Diretor, o que fará 

com que a velocidade média do corredor aumente, devido a implantação de uma nova 
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linha chamada Ligeirão Leste-Oeste, com ônibus biarticulados operando como linhas 

diretas. Com esta remodelação a demanda dos Ligeirinhos será absorvida pelos 

Ligeirões, beneficiando os passageiros que deixarão de disputar espaço nas vias 

compartilhadas com o trânsito local. Ao longo deste eixo os terminais serão 

adequados à operação dos Ligeirões, remodelados e ampliados. Esta linha fará 

integração na área central no Terminal Central, com outras linhas de BRT e com o 

Metrô.  

 

 Implantação do Ligeirão Norte - Sul: 

As Linhas de Expresso e futura Direta Ligeirão Norte-Sul, no seu tramo Norte, do 

Terminal Sta. Cândida até o Centro, haja vista a implantação do Metrô estar prevista 

em 3 etapas: CIC Sul - Rua das Flores (2018), Cabral (2019) e Sta. Cândida (2020). 

Deve-se avaliar como ficará a operação das Linhas de Expresso N-S, mais o Ligeirão 

Sta. Cândida – Pça. do Japão ou Terminal Portão (a definir), a ser implantado ainda 

antes do Metrô, conforme avançará a construção e a conclusão das 1ª, 2ª e 3ª etapas. 

 

 Terminal Central – Praça Eufrásio Corrêa:  

Há um projeto em desenvolvimento para a implantação do Terminal Central, junto à 

Praça Eufrásio Corrêa, onde todas as linhas de ônibus biarticulados expressos farão a 

integração entre si, bem como com a Linha Azul do Metrô. O projeto deste Terminal 

está sendo desenvolvido pelo IPPUC e URBS e prevê a retirada das Estações tubo 

Eufrásio Corrêa, as quais estão implantadas na Av. Sete de Setembro. Atualmente 

representam um dos gargalos do sistema de transporte, devido ao número de linhas (3 

expressas) que ali operam, e a falta de espaço para ultrapassagem entre elas. Este 

futuro Terminal visa organizar e ampliar as possibilidades de integrações, melhorando 

o conforto do usuário.  

 

 Reforma do Terminal Santa Cândida:  

Este projeto prevê a ampliação do Terminal Santa Cândida, com o objetivo de 

absorver algumas linhas de Colombo, alimentar o Eixo Norte-Sul e diminuir o número 

de ônibus metropolitanos circulares na área central de Curitiba.  

 

 Reestruturação da Linha Direta Inter 2:  

A Linha Direta Inter 2 foi implantada como alternativa à Linha paradora Interbairros II, 

responsável por grande parte da integração dos usuários do sistema, pois proporciona 

a possibilidade de troca entre os Eixos Estruturais e os principais eixos de transporte 

da cidade. Juntas as duas linhas transportam 145 mil passageiros por dia. O projeto 
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está sendo detalhado e possui recursos financeiros do PAC 2 da Mobilidade para ser 

implantado. A proposta consiste na reestruturação física e operacional do itinerário da 

Linha Inter 2, priorizando seu percurso através de faixas exclusivas, acionamento 

semafórico, melhorias em todos os terminais de integração e estações tubo ao longo 

de seus 38 km. Esta linha é a responsável por grande parte da alimentação do 

Terminal Capão Raso e do Cabral o qual é integrante da Linha Azul do Metrô.  

 

 Terminal Tatuquara:  

Está em desenvolvimento no IPPUC, uma proposta para a execução do Terminal 

Tatuquara, que visa atender as demanda do loteamento Rio Bonito e dos bairros 

Tatuquara, Campo do Santana, Caximba, com uma linha que atenderá também 

usuários de Araucária, com o objetivo de atendimento interno aos bairros bem como 

uma alimentação direta ao Terminal CIC Sul do Metrô. O projeto original deste 

Terminal está sendo revisto após a confirmação da implantação do metrô, visando 

proporcionar itinerários de alimentação à Linha Azul do Metrô na futura Estação CIC-

Sul.  

 

 Extensão da Linha Verde Sul:  

Há uma proposta, em discussão com a COMEC, que prevê a extensão do BRT -  

Linha Verde até o município de Fazenda Rio Grande. Com isto, os usuários serão 

conduzidos ao futuro Terminal CIC Sul com ônibus tipo Ligeirão podendo continuar 

nesta mesma linha que virá a área central via Linha Verde fazendo as integrações 

desejadas com as estações implantadas ao longo dessa, ou optando pela baldeação 

para o Metrô. 

 

 Extensão da Linha Verde Norte:  

O projeto contempla a implantação do trecho Norte da Linha Verde, desde as 

imediações do DNIT (Av. Victor F. do Amaral) até as proximidades do Trevo do Atuba. 

Este projeto encontra-se parte em fase de implantação (viadutos no Jardim Botânico), 

enquanto o projeto do trecho Norte propriamente dito já está aprovado e com recursos 

financeiros disponíveis através do PAC 2 - Mobilidade. Com a implantação da 

infraestrutura viária e das novas linhas de BRT previstas (Estação Atuba-Centro e 

Estação Atuba-Terminal do CIC-Sul) os usuários de Quatro Barras e Campina Grande 

do Sul serão integrados ao Eixo Linha Verde. Numa segunda etapa, visando a 

integração com Colombo está sendo estudada a extensão da Linha Verde Norte até o 

Terminal Maracanã.  
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 Veículo Leve sobre Pneus (VLP):  

Faz parte do programa de governo estudos visando a introdução de novos modais na 

cidade, complementarmente ao sistema de ônibus existente. Há uma proposta de 

implantação de uma linha operando em via elevada sobre a faixa de domínio da  

ferrovia existente que corta Curitiba no sentido Norte – Sul, que ligará o Terminal 

Cachoeira em Almirante Tamandaré ao Terminal CIC Sul da Linha Azul do Metrô. 

Estes estudos no presente momento são conceituais, ainda incipientes para serem 

considerados, porém, há uma preocupação da Prefeitura com a melhoria de 

atendimento desta demanda, e trata-se de uma proposta para ser desenvolvida no 

futuro.  

 

 Linha Interbairros 3:  

Há uma proposta de unificação de três linhas pendulares (Interbairros III, Interbairros 

IV e Alimentador Santa Cândida – Santa Felicidade), formando a nova Linha 

Interbairros III. Esta nova linha, numa extensão circular de cerca de 67 km, com 

itinerário coincidente com outro projeto do Plano de Governo – Anel Viário 3, fará a 

ligação com os terminais Santa Cândida, Barreirinha, Santa Felicidade, Campo 

Comprido, futuro CIC Norte, CIC Nossa Senhora da Luz, Pinheirinho e Carmo. Ainda 

não há estudos conclusivos sobre a viabilidade operacional e financeira desta linha.  

 

4.5.4.5 ZONEAMENTO E PERFIL SOCIOECONÔMICO NO EIXO NORTE-SUL 

 

Zoneamento 

 

Para a questão do zoneamento, conforme anunciado acima, ainda valem as diretrizes 

do Plano Diretor de 2004. As alterações mais significativas e que aqui devem ser 

levadas em conta dizem respeito à Linha Verde, também conforme descrito acima. 

 

Considerando a importância do transporte coletivo para as populações de menor 

renda, atualizou-se aqui a informação a respeito dos aglomerados subnormais na 

cidade de Curitiba, por bairros (Quadro 78). 
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Quadro 78 - Habitantes em Aglomerados Subnormais, por bairros em Curitiba 2000 e 

2010 

BAIRROS 
2000 2010 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)
(1)

 

HABITANTES 

HABITANTES HABITANTES 1991/1996 1996/2000 2000/2010 

Abranches 365 3.279 -3,86 9,60 24,55 

Água Verde - - - - - 

Ahú - - - - - 

Alto Boqueirão 4.721 4.253 -11,44 32,45 -1,04 

Alto da Glória - - - - - 

Alto da Rua XV - - - - - 

Atuba 2.046 828 7,76 -6,73 -8,65 

Augusta 584 519 2,48 1,65 -1,17 

Bacacheri - - - - - 

Bairro Alto 2.609 2.015 -2,42 21,25 -2,55 

Barreirinha - - - - - 

Batel - - - - - 

Bigorrilho - - - - - 

Boa Vista - - - - - 

Bom Retiro - - - - - 

Boqueirão 1.043 243 15,80 -10,71 -13,56 

Butiatuvinha - 2.835 - - - 

Cabral - - - - - 

Cachoeira - 2.747 - - - 

Cajuru 31.258 31.011 4,47 4,32 -0,08 

Campina do Siqueira 183 Sem 

informação 

1,30 -8,05  

Campo Comprido 3.288 3.080 4,79 5,86 -0,65 

Campo de Santana 1.854 3.859 9,67 3,56 7,61 

Capão da Imbuia 1.531 1.682 63,20 6,19 0,95 

Capão Raso 620 194 -8,31 -4,03 -10,97 

Cascatinha - - - - - 

Caximba 681 1.795 0,00 8,36 10,18 

Centro - - - - - 

Centro Cívico - - - - - 

Cidade Industrial 28.508 35.109 1,81 1,96 2,10 

Cristo Rei - - - - - 

Fanny - - - - - 

Fazendinha 4.109 912 -3,89 4,16 -13,97 

Ganchinho 2.256 5.243 10,32 -7,72 8,80 

Guabirotuba -  -3,58 - - 

Guaíra 2.038 1.209 11,82 -7,20 -5,09 

Hauer - - - - - 

Hugo Lange - - - - - 

Jardim Botânico 958 - 3,79 0,24 - 

Jardim das Américas - - - - - 

Jardim Social - - - - - 

Juvevê - - - - - 
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BAIRROS 
2000 2010 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)
(1)

 

HABITANTES 

HABITANTES HABITANTES 1991/1996 1996/2000 2000/2010 

Lamenha Pequena - - - - - 

Lindóia 1.013 1.068 4,73 0,63 0,53 

Mercês - - - - - 

Mossunguê 268 - 3,77 -17,97 - 

Novo Mundo 5.905 4.655 5,59 -2,63 -2,35 

Órleans 425 - -3,70 -0,52 - 

Parolin 4.469 3.506 2,07 -0,03 -2,40 

Pilarzinho 1.278 1.659 10,66 -6,23 2,64 

Pinheirinho 2.409 2.078 -9,78 -8,35 -1,47 

Portão 283 662 42,60 -34,45 8,87 

Prado Velho 3.273 568 7,37 -9,24 -16,07 

Rebouças 915 - -6,42 55,87 - 

Riviera - 289 - - - 

Santa Cândida 413 2.169 11,12 1,25 18,04 

Santa Felicidade 736 783 15,10 1,44 0,62 

Santa Quitéria 2.346 1.264 -2,42 7,36 -6,00 

Santo Inácio 285 277 0,00 0,00 -0,28 

São Braz 274 Sem 

informação 

1,24 0,56  

São Francisco - - - - - 

São João - - - - - 

São Lourenço - - - - - 

São Miguel 3.963 4.450 5,58 36,28 1,17 

Seminário -  - - - 

Sítio Cercado 14.589 14.552 1,18 -0,30 -0,03 

Taboão - - - - - 

Tarumã - 1.139 - - - 

Tatuquara 6.426 9.819 5,89 28,11 4,33 

Tingüi - - - - - 

Uberaba 1.113 9.083 16,93 2,13 23,36 

Umbará 2.220 2.933 9,27 -0,87 2,82 

Vila Izabel - - - - - 

Vista Alegre - - - - - 

Xaxim 3.987 1.534 1,81 2,96 -9,11 

Curitiba 145.242 163.301 3,06 2,54 1,18 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996 e Censo Demográfico 2000, 
Censo Demográfico 2010. Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 
Notas: 

(1)
Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anual no período. 

Destacado em verde os bairros na AID. 
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Valor do solo no eixo Norte-Sul 

 

Os valores referentes à estrutura fundiária ao longo do eixo Norte-Sul haviam sido 

analisados com dados de 2000. A despeito de uma dinâmica imobiliária significativa 

neste período para toda a cidade, é consenso que as relações entre as partes que 

compõem esse todo não se alteraram. Assim, valem as informações e análise 

anteriormente apresentadas. 

 

As maiores rendas se concentram em uma nebulosa que engloba grande parte dos 

setores norte da cidade (incluindo aqueles ao longo do Eixo Norte) e uma pequena 

mancha ao sul do centro (incluindo uma pequena extensão do Eixo Sul). 

 

O Quadro 79, toma como base os rendimentos domiciliares em Salários Mínimos, do 

ano de 2010. 
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Quadro 79 - Domicílios Particulares Permanentes por Classes de Rendimento Domicíliar, segundo os Bairros de Curitiba - 2010 

Bairro 

Domicílios Particulares Permanentes 

Classes de Rendimento Domicíliar em Salários Mínimos 

Sem rendimento 
Até 1/2 salário 

mínimo 
Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 

Mais de 1 a 2 
salários mínimos 

Mais de 2 a 5 
salários mínimos 

Mais de 5 a 10 
salários mínimos 

Mais de 10 a 20 
salários mínimos 

Mais de 20 
salários mínimos 

Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Abranches 75 1,85 6 0,15 238 5,86 595 14,64 1.549 38,12 965 23,75 465 11,44 171 4,21 4.064 0,71 

Água Verde 501 2,55 21 0,11 247 1,26 730 3,71 3.124 15,88 5.328 27,09 5.581 28,37 4.138 21,04 19.670 3,42 

Ahu 182 4,32 3 0,07 83 1,97 157 3,73 672 15,95 997 23,66 1.144 27,15 975 23,14 4.213 0,73 

Alto 
Boqueirão 

431 2,56 49 0,29 822 4,88 2.593 15,38 7.432 44,09 4.408 26,15 1.008 5,98 113 0,67 16.856 2,93 

Alto da Glória 85 3,62 3 0,13 23 0,98 86 3,66 367 15,64 607 25,86 750 31,96 426 18,15 2.347 0,41 

Alto da Rua 
XV 

105 3,07 8 0,23 47 1,37 143 4,18 609 17,79 989 28,89 919 26,85 603 17,62 3.423 0,59 

Atuba 87 1,73 13 0,26 217 4,31 625 12,42 1.804 35,84 1.459 28,99 668 13,27 160 3,18 5.033 0,87 

Augusta 34 1,77 8 0,42 158 8,22 381 19,82 911 47,40 331 17,22 80 4,16 19 0,99 1.922 0,33 

Bacacheri 118 1,43 10 0,12 155 1,88 361 4,37 1.714 20,74 2.682 32,46 2.218 26,84 1.005 12,16 8.263 1,43 

Bairro Alto 183 1,24 35 0,24 689 4,66 1.944 13,14 5.673 38,35 4.192 28,34 1.731 11,70 345 2,33 14.792 2,57 

Barreirinha 72 1,22 14 0,24 291 4,91 695 11,73 2.261 38,17 1.689 28,51 745 12,58 157 2,65 5.924 1,03 

Batel 602 14,08 1 0,02 19 0,44 70 1,64 381 8,91 785 18,36 986 23,06 1.431 33,47 4.275 0,74 

Bigorrilho 539 4,61 9 0,08 135 1,16 365 3,13 1.644 14,08 2.802 23,99 3.241 27,75 2.945 25,21 11.680 2,03 

Boa Vista 159 1,48 17 0,16 380 3,53 984 9,14 3.329 30,94 3.173 29,49 1.983 18,43 735 6,83 10.760 1,87 

Bom Retiro 44 2,56 4 0,23 54 3,15 96 5,59 402 23,43 480 27,97 388 22,61 248 14,45 1.716 0,30 

Boqueirão 691 2,95 70 0,30 1.128 4,81 3.169 13,51 8.471 36,12 6.632 28,28 2.780 11,85 512 2,18 23.453 4,07 

Butiatuvinha 108 2,76 15 0,38 195 4,98 532 13,58 1.551 39,59 890 22,72 378 9,65 249 6,36 3.918 0,68 

Cabral 122 2,34 3 0,06 68 1,30 167 3,20 712 13,65 1.385 26,56 1.460 28,00 1.298 24,89 5.215 0,91 

Cachoeira 29 1,01 14 0,49 224 7,79 517 17,98 1.318 45,83 592 20,58 157 5,46 25 0,87 2.876 0,50 

Cajuru 727 2,44 141 0,47 2.023 6,78 5.169 17,32 12.679 42,48 6.496 21,76 2.194 7,35 419 1,40 29.848 5,18 

Campina do 
Siqueira 

59 2,32 0 0,00 62 2,43 141 5,54 597 23,44 711 27,92 592 23,24 385 15,12 2.547 0,44 

Campo 
Comprido 

206 2,12 25 0,26 335 3,45 972 10,00 3.363 34,58 2.743 28,21 1.224 12,59 856 8,80 9.724 1,69 

Campo de 
Santana 

195 2,42 31 0,39 454 5,64 1.723 21,42 4.390 54,58 1.125 13,99 116 1,44 9 0,11 8.043 1,40 

Capão da 
Imbuia 

114 1,71 11 0,16 266 3,99 753 11,29 2.422 36,33 1.928 28,92 937 14,05 236 3,54 6.667 1,16 

Capão Raso 223 1,84 25 0,21 600 4,94 1.555 12,80 4.722 38,86 3.450 28,39 1.363 11,22 214 1,76 12.152 2,11 

Cascatinha 5 0,73 0 0,00 22 3,20 62 9,02 170 24,75 172 25,04 138 20,09 118 17,18 687 0,12 

Caximba 20 2,78 5 0,69 81 11,25 181 25,14 339 47,08 78 10,83 12 1,67 4 0,56 720 0,13 

Centro 1.401 7,89 30 0,17 366 2,06 1.257 7,08 4.565 25,72 5.082 28,63 3.369 18,98 1.681 9,47 17.751 3,08 

Centro Cívico 47 2,23 3 0,14 20 0,95 74 3,52 371 17,64 626 29,77 559 26,58 403 19,16 2.103 0,37 

Cidade 
Industrial 

1.158 2,19 186 0,35 2.936 5,54 9.066 17,11 25.251 47,66 11.896 22,46 2.162 4,08 322 0,61 52.977 9,20 

Cristo Rei 165 2,81 6 0,10 71 1,21 242 4,11 1.040 17,68 1.758 29,89 1.733 29,46 867 14,74 5.882 1,02 

Fanny 52 1,95 4 0,15 79 2,96 250 9,36 911 34,09 858 32,11 437 16,35 81 3,03 2.672 0,46 

Fazendinha 132 1,46 31 0,34 444 4,93 1.256 13,93 3.713 41,19 2.578 28,60 756 8,39 105 1,16 9.015 1,57 

Ganchinho 77 2,39 38 1,18 277 8,61 765 23,78 1.532 47,62 469 14,58 54 1,68 5 0,16 3.217 0,56 
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Bairro 

Domicílios Particulares Permanentes 

Classes de Rendimento Domicíliar em Salários Mínimos 

Sem rendimento 
Até 1/2 salário 

mínimo 
Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 

Mais de 1 a 2 
salários mínimos 

Mais de 2 a 5 
salários mínimos 

Mais de 5 a 10 
salários mínimos 

Mais de 10 a 20 
salários mínimos 

Mais de 20 
salários mínimos 

Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Guabirotuba 68 1,85 7 0,19 104 2,83 297 8,08 930 25,31 1.070 29,12 849 23,11 349 9,50 3.674 0,64 

Guaíra 106 2,23 18 0,38 259 5,45 555 11,68 1.671 35,17 1.307 27,51 673 14,17 162 3,41 4.751 0,82 

Hauer 146 3,24 17 0,38 158 3,51 473 10,49 1.468 32,57 1.351 29,98 719 15,95 175 3,88 4.507 0,78 

Hugo Lange 38 3,25 0 0,00 25 2,14 53 4,53 170 14,54 269 23,01 310 26,52 304 26,01 1.169 0,20 

Jardim 
Botânico 

39 1,76 7 0,32 79 3,56 210 9,48 550 24,82 652 29,42 478 21,57 201 9,07 2.216 0,38 

Jardim das 
Américas 

77 1,60 4 0,08 98 2,04 214 4,45 893 18,57 1.301 27,05 1.482 30,81 741 15,41 4.810 0,84 

Jardim Social 54 3,02 3 0,17 14 0,78 50 2,80 204 11,41 365 20,41 502 28,08 596 33,33 1.788 0,31 

Juvevê 157 3,39 4 0,09 49 1,06 159 3,43 708 15,29 1.179 25,46 1.321 28,53 1.054 22,76 4.631 0,80 

Lamenha 
Pequena 

0 0,00 1 0,31 15 4,60 62 19,02 176 53,99 57 17,48 13 3,99 2 0,61 326 0,06 

Lindóia 45 1,65 6 0,22 158 5,79 412 15,10 1.099 40,29 717 26,28 238 8,72 53 1,94 2.728 0,47 

Mercês 132 2,87 2 0,04 99 2,15 256 5,57 1.078 23,46 1.360 29,59 1.019 22,17 650 14,14 4.596 0,80 

Mossunguê 76 2,38 3 0,09 55 1,72 144 4,51 528 16,54 681 21,33 806 25,24 900 28,19 3.193 0,55 

Novo Mundo 271 1,89 22 0,15 611 4,25 1.585 11,03 4.979 34,65 4.452 30,98 2.020 14,06 430 2,99 14.370 2,50 

Orleans 47 1,84 1 0,04 111 4,35 243 9,52 940 36,83 694 27,19 380 14,89 136 5,33 2.552 0,44 

Parolin 61 1,76 41 1,18 285 8,20 570 16,41 1.167 33,59 718 20,67 426 12,26 206 5,93 3.474 0,60 

Pilarzinho 269 2,98 25 0,28 448 4,95 1.153 12,75 3.275 36,22 2.196 24,29 1.175 12,99 501 5,54 9.042 1,57 

Pinheirinho 430 2,76 45 0,29 862 5,54 2.516 16,17 6.839 43,95 3.827 24,59 917 5,89 125 0,80 15.561 2,70 

Portão 430 2,83 17 0,11 357 2,35 943 6,21 3.625 23,85 4.933 32,46 3.692 24,30 1.199 7,89 15.196 2,64 

Prado Velho 137 7,26 30 1,59 222 11,77 411 21,79 678 35,95 285 15,11 115 6,10 8 0,42 1.886 0,33 

Rebouças 298 4,85 11 0,18 165 2,69 407 6,63 1.516 24,69 1.897 30,90 1.190 19,38 656 10,68 6.140 1,07 

Riviera 2 2,20 0 0,00 10 10,99 13 14,29 50 54,95 13 14,29 2 2,20 1 1,10 91 0,02 

Santa 
Cândida 

213 2,03 42 0,40 578 5,50 1.476 14,05 4.257 40,53 2.803 26,69 921 8,77 214 2,04 10.504 1,82 

Santa 
Felicidade 

192 1,94 18 0,18 318 3,22 971 9,83 3.056 30,95 2.677 27,11 1.718 17,40 925 9,37 9.875 1,71 

Santa Quitéria 78 2,03 15 0,39 165 4,30 397 10,36 1.257 32,79 992 25,88 655 17,09 274 7,15 3.833 0,67 

Santo Inácio 48 2,37 2 0,10 65 3,20 206 10,15 609 30,01 525 25,87 329 16,21 245 12,07 2.029 0,35 

São Braz 147 2,01 14 0,19 337 4,60 874 11,92 2.580 35,20 1.928 26,30 990 13,51 460 6,28 7.330 1,27 

São Francisco 60 2,48 3 0,12 33 1,36 163 6,73 607 25,05 767 31,65 550 22,70 240 9,91 2.423 0,42 

São João 13 1,30 1 0,10 51 5,09 129 12,87 383 38,22 215 21,46 91 9,08 119 11,88 1.002 0,17 

São Lourenço 44 2,18 0 0,00 52 2,57 101 5,00 418 20,67 494 24,43 494 24,43 419 20,72 2.022 0,35 

São Miguel 14 1,02 12 0,88 92 6,73 351 25,70 701 51,32 180 13,18 11 0,81 5 0,37 1.366 0,24 

Seminário 15 0,63 4 0,17 37 1,55 123 5,16 403 16,90 600 25,16 644 27,00 559 23,44 2.385 0,41 

Sítio Cercado 733 2,08 141 0,40 2.023 5,74 6.299 17,87 17.370 49,28 7.552 21,42 1.010 2,87 123 0,35 35.251 6,12 

Taboão 16 1,43 1 0,09 66 5,88 141 12,57 377 33,60 287 25,58 179 15,95 55 4,90 1.122 0,19 

Tarumã 45 1,77 2 0,08 44 1,73 155 6,11 514 20,25 774 30,50 661 26,04 343 13,51 2.538 0,44 

Tatuquara 308 2,01 95 0,62 1.241 8,10 3.505 22,89 7.818 51,05 2.136 13,95 183 1,20 27 0,18 15.313 2,66 

Tingui 85 2,03 6 0,14 175 4,19 405 9,69 1.360 32,55 1.319 31,57 669 16,01 159 3,81 4.178 0,73 

Uberaba 633 2,85 112 0,50 1.282 5,77 3.389 15,25 8.371 37,68 5.253 23,65 2.320 10,44 856 3,85 22.216 3,86 
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Bairro 

Domicílios Particulares Permanentes 

Classes de Rendimento Domicíliar em Salários Mínimos 

Sem rendimento 
Até 1/2 salário 

mínimo 
Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 

Mais de 1 a 2 
salários mínimos 

Mais de 2 a 5 
salários mínimos 

Mais de 5 a 10 
salários mínimos 

Mais de 10 a 20 
salários mínimos 

Mais de 20 
salários mínimos 

Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Umbará 135 2,44 24 0,43 298 5,40 973 17,62 2.689 48,70 1.129 20,45 227 4,11 47 0,85 5.522 0,96 

Vila Izabel 230 5,11 4 0,09 76 1,69 184 4,09 829 18,41 1.330 29,54 1.262 28,03 588 13,06 4.503 0,78 

Vista Alegre 92 2,57 7 0,20 121 3,38 310 8,67 943 26,37 905 25,31 703 19,66 495 13,84 3.576 0,62 

Xaxim 490 2,75 54 0,30 834 4,68 2.312 12,99 6.902 38,76 4.978 27,96 1.861 10,45 374 2,10 17.805 3,09 

Curitiba 15.222 2,64 1.660 0,29 25.281 4,39 70.866 12,31 203.977 35,42 146.524 25,44 76.133 13,22 36.236 6,29 575.899 100,00 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 – SIDRA 
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados 
Observações: 
1 - Os dados são do Universo. 
2 - A categoria Sem rendimento inclui os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. 
3 - Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 
4 - Domicílio P.P. = Particular Permanente 
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4.5.4.6 DIVISÃO MODAL E PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

População e motorização no eixo Norte-Sul 

 

O uso do transporte individual cresce em todo o Brasil – e os números são 

especialmente relevantes em Curitiba. Porém, quando se compara o total da frota dos 

municípios da RMC, conclui-se que a participação de Curitiba decresceu, com relação 

direta com o número de veículos particulares. Entre 1998 e 2006, a frota de veículos 

registrados em Curitiba teve aumento de 32% passando de 655.386 veículos para 

963.464 no período, ultrapassando    i   o e     8 ( e qui a “Evo u  o da  rota de 

Veículos Cadastrados em Curitiba e RMC, 1998-    ”  di  on ve  no site do IPPUC). 

Isto faz de Curitiba a cidade com maior índice de motorização do país.  

 

Entre 2000 e 2010 a população de Curitiba cresceu 10,37%, já a frota de veículos 

cresceu 77,54%. Em dezembro de 2010 havia 1.247.998 veículos para 1.751.907 

habitantes, ou seja, 1,40 habitantes por veículo.  

 

4.5.4.7 POLOS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO EIXO NORTE-SUL 

 

As informações e dados apresentados no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) permanecem 

atuais, sobretudo em termos das manchas de concentração mais significativas. 

 

4.5.4.8 CARACTERIZAÇÃO DO EIXO NORTE-SUL: ANÁLISE DE CAMPO 

 

Este item descreve todo o Eixo Norte-Sul com relação às demandas de passageiros, 

aspectos qualitativos das infraestruturas viárias e de terminais/parada, e uso e 

ocupação lindeira.  Esta nova descrição se faz obrigatória devido ao grande número 

de obras realizadas ao longo do eixo em função da proposta do Ligeirão Note-Sul e 

crescimento da demanda de passageiros. 

 

O trabalho de campo complementa as análises com dados secundários para o 

diagnóstico do Eixo Norte-Sul. As informações referentes ao sistema de transporte 

(carregamento, embarque e desembarque, etc.) são apresentadas no Quadro 80. 
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Quadro 80 - Número médio de passageiros dos terminais do eixo Norte-Sul em dias 

úteis 

TERMINAL PASSAGEIROS DU 

Pinheirinho 130.310 

Capão raso 121.928 

Portão 67.348 

Cabral 85.536 

Boa Vista 25.622 

Santa Cândida 39.540 

Fonte: URBS 2014 

 

Na caracterização do Sul para o Norte, do Terminal Pinheirinho ao Terminal Santa 

Cândida, algumas figuras foram atualizadas como apresentado a seguir: 

 

Terminal Pinheirinho  

Figuras 180 e 181, Ecossistema (2010), agora representadas nas Figuras 146 e 147. 

 

  
Figura 146 - Terminal Pinheirinho Figura 147- Terminal Pinheirinho e 

verticalização incipiente 
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Paradas Ouro Verde, Santa Regina, José Bettega e Pedro Gusso 

Figuras 182, 183, 184, 185, 186, 188 3 189, Ecossistema (2010), agora substituídas 

pelas Figuras 148 a 154. 

 

  

Figura 148- Parada Ouro Verde – Av. Winston 

Chuchill 

Figura 149- Padrão residencial e comercial – 

Av. Winston Chuchill 

  

Figura 150 – Indústrias – Av. Winston Chuchill Figura 151 - Ocupação de baixa densidade – 

Av. Winston Chuchill 

  

Figura 152 - Parada Santa Regina – Av. 

Winston Chuchill 

Figura 153 - Padrão residencial e Comercial 

– Av. Winston Chuchill 
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Figura 154 - Parada José Clementino Bettega 

– Av. Winston Chuchill 

 

 

 
Terminal Capão Raso 

Figuras 164 e 195, Ecossistema (2010), agora representadas nas Figuras 155 e 156. 

 

  

Figura 155 - Lote vago: antiga garagem de 

ônibus junto ao Terminal Capão Raso – Av. 

República Argentina 

Figura 156 - Lotes vagos entre a parada 

Herculano de Araújo e o Terminal Capão 

Raso – Av. República Argentina 
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Parada Herculano de Araújo 

Figuras 197, 198, 199 e 200, Ecossistema (2010), agora representadas nas Figuras 

157 a 160. 

  

Figura 157 - Parada Herculano de Araújo  Figura 158 - Lotes vagos na Av. República 

Argentina; ao fundo Terminal Capão Raso 

  

Figura 159 - Padrão local  – Av. República 

Argentina 

Figura 160 - Padrão residencial, comercial – 

Av. República Argentina 

 

Parada Hospital do Trabalhador 

Figura 201, Ecossistema (2010), agora substituída pela Figura 161. 

 

 

Figura 161 - Parada Hospital do Trabalhador – Av. República Argentina  
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Parada Itajubá 

Figuras 203 e 205, Ecossistema (2010), agora representadas nas Figuras 162 e 163. 

 

  

Figura 162 - Estação Itajubá – Av. República 

Argentina 

Figura 163 - Presença intensa de comércio 

na  Av. República Argentina 

 
Terminal Portão 

Figuras 206, 208 e 209, Ecossistema (2010), substituídas pelas Figuras 164 a 166. 

 

  

Figura 164 - Terminal Portão Figura 165 - Shopping Palladium 

 

 

 

Figura 166 - Shopping Total  
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Paradas Carlos Dietzch, Morretes, Vital Brasil, Sebastião Paraná e Dom Pedro 

Figuras 211, 212, 213, 214, 216, 217,218 e 219, Ecossistema (2010), agora 

representadas nas Figuras 167 a 174. 

 

  

Figura 167 - Ocupação Comercial e Igreja do 

Portão ao fundo – Av. República Argentina 

Figura 168 - Parada Morretes – Av. República 

Argentina 

  

Figura 169 - Ocupação residencial e comercial 

– Av. República Argentina 

Figura 170 - Parada Vital Brasil – Av. 

República Argentina 

  

Figura 171 - Parada Sebastião Paraná – Av. 

República Argentina 

Figura 172 – Verticalização – Av. República 

Argentina 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

371 

  

Figura 173 - Parada Dom Pedro – Av. 

República Argentina 

Figura 174 - Comércio Local antigo – Av. 

República Argentina 

 

Paradas Petit Carneiro e Silva Jardim 

Figuras 221, 222, 223 e 224, Ecossistema (2010), agora representadas nas Figuras 

177 a 178. Inserida a Figura 179 que ilustra a parada Silva Jardim. 

 

  

Figura 175 - Clube Curitibano e Pão de 

Açúcar – Av. República Argentina 

Figura 176 - Verticalização alto padrão e 

imóveis antigos com baixa densidade – Av. 

República Argentina 

  

Figura 177 - Comércio local e verticalização – 

Av. República Argentina 

Figura 178 - Parada Silva Jardim – Av. 

República Argentina; ao fundo Praça do Japão 
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Figura 179 - Parada Silva Jardim, alto padrão 

– Av. República Argentina 

 

 
Paradas Bento Viana, Coronel Dulcídio e Praça Oswaldo Cruz 

Figuras 225 e 226, Ecossistema (2010), agora representadas nas Figuras 180 e 181. 

Substituída, ainda, a Figura 227 (ECOSSISTEMA, 2010) pelas Figuras 182 e 183. 

 

  

Figura 180 - Parada Bento Viana, ladeada de 

verticalização – Av. Sete de Setembro 

Figura 181 - Parada Coronel Dulcídio, ladeada 

de verticalização – Av. Sete de Setembro 

  

Figura 182 - Parada Praça Oswaldo Cruz – 

Av. Sete de Setembro 

Figura 183 - Parada Praça Oswaldo Cruz – 

Av. Sete de Setembro 
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Parada Alferes Poli (Catedral da Fé) 

Figura 228 Ecossistema (2010), agora representada na Figura 184. 

 

 

Figura 184 - Parada Alferes Poli – Parada Catedral da Fé – Av. Sete de Setembro  

 

Parada Eufrásio Correia 

Figura 229 Ecossistema (2010), agora substituída pela Figura 185. 

 

 

Figura 185 - Parada Eufrásio Correia e praça homônima, com Câmara Municipal – Av. Sete de 

Setembro 

 

 

 
Parada Passeio Público 

Figura 234 Ecossistema (2010), agora representada na Figura 186. 

 

Figura 186 - Parada Passeio Público – Av. João Gualberto 
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Paradas Maria Clara, Constantino Marochi, Moysés Marcondes e Bom Jesus 

Figuras 237, 238, 239, 240, 241 e 242 Ecossistema (2010), agora representadas nas 

Figuras 187 a 192. 

 

  

Figura 187 - Parada Maria Clara – Av. João 

Gualberto 

Figura 188 - Ocupação comercial e residencial 

térrea e verticalizada – Av. João Gualberto 

  

Figura 189 - Parada Constantino Marochi – 

Av. João Gualberto 

Figura 190 - Parada Moysés Marcondes – Av. 

João Gualberto 

  

Figura 191 - Parada Bom Jesus, ao lado 

Igreja do Cabral – Av. Paraná 

Figura 192 - Edifícios residenciais de alto 

padrão – Av. Paraná 
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Paradas Antônio Cavalheiros e Holanda 

Figuras 246, 247 e 248, Ecossistema (2010), substituídas pelas Figuras 193 a 195. 

  

  

Figura 193 - Parada Antônio Cavalheiro – Av. 

Paraná 

Figura 194 - Ocupação com verticalização e 

lotes vagos – Av. Paraná 

 

 

Figura 195 - Parada Holanda – Av. Paraná  

 
Parada Gago Coutinho 

Figuras 250, Ecossistema (2010), agora representada na Figura 196. 

 

 

 

Figura 196 - Parada Gago Coutinho – Av. Paraná 
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Paradas Antônio Lago, Fernando de Noronha e Joaquim Nabuco 

Figuras 254, 255, 256, 257, 258, 259 e 260, Ecossistema (2010), substituídas pelas 

Figuras 197 a 203. 

 

  

Figura 197 - Parada Antônio Lago com 

Hipermercado Big – Av. Paraná 

Figura 198 - Lotes vagos em frente à Parada 

Antônio Lago, conjunto habitacional ao fundo 

  

Figura 199 - Lotes vagos, conjunto 

habitacional e inicio de  verticalização – Av. 

Paraná 

Figura 200 - Parada Fernando de Noronha e 

Rua da Cidadania do Boa Vista – Av. Paraná 

  

Figura 201 - Padrão da ocupação lindeira – 

Av. Paraná 

Figura 202 - Parada Joaquim Nabuco – Av. 

Paraná 
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Figura 203 - Parada Joaquim Nabuco 

ocupação lindeira – Av. Paraná 

 

 
Terminal Santa Cândida 

Figuras 261 e 264, Ecossistema (2010), substituídas pelas Figuras 204 e 205. 

 

  

Figura 204 - Terminal Santa Cândida Figura 205 - Hipermercado Condor, junto ao 

Terminal Santa Cândida 

 
Em 2011, foi desenvolvido um projeto para a implantação da Linha Ligeirão Norte-Sul, 

a qual consiste na implantação de uma linha direta de ônibus bi-articulado dentro da 

canaleta do eixo Norte-Sul, com a remodelação do espaço físico existente, permitindo 

a criação de uma faixa de rolamento extra, para ultrapassagem segura entre os ônibus 

Paradores e Ligeirões. Em virtude do projeto da Linha Azul do Metrô, foi definido pela 

administração anterior, a implantação de apenas parte desta proposta, com 

intervenções físicas na canaleta desde o Terminal Santa Cândida até a Praça do 

Japão, visando a implantação de uma linha de Ligeirão para integrar com a Linha do 

Metrô no Terminal Central, a ser implantado na Praça Eufrásio Correia. Em 2013, 

estas obras nas canaletas e estações-tudo foram finalizadas, porém, até outubro de 
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2014 a linha de Ligeirão ainda não se encontrava em operação, devido a polêmica de 

moradores que não aceitaram o retorno do ônibus na Praça do Japão. 

 

O trecho compreendido entre a Estação Bento Viana e Terminal Santa Cândida foi 

remodelado, visando a implantação da linha Terminal Santa Cândida - Praça do 

Japão. Pode-se perceber pelas fotos que, com exceção das Estações Bento Viana, 

Eufrásio Correia, Central e Passeio Público, as demais estações foram desalinhadas e 

a faixa de tráfego destinada à ultrapassagem, na quadra onde está a Estação, foi 

obtida pela supressão da faixa de estacionamento da via lenta. 

 

Em função da implantação do Ligeirão Santa Cândida, desde 2012 está em 

implantação um projeto para a ampliação do Terminal Santa Cândida, com os 

objetivos de implantar uma plataforma elevada para o Ligeirão, bem como de absorver 

algumas linhas de Colombo. Com estas intervenções, este Terminal irá ampliar a 

alimentação do Eixo Norte-Sul e diminuir o número de ônibus metropolitanos na área 

central de Curitiba, principalmente àquelas com destino final no Terminal Guadalupe. 

 

 4.5.4.9 DEMANDAS E DESLOCAMENTOS DE PASSAGEIROS 

 

Transporte Integrado no Eixo Norte-Sul 

 

Linhas e carregamentos 

 

O eixo Norte-Sul é o mais carregado entre os eixos Estruturais de Curitiba, onde 

circulam diariamente 380.000 passageiros. 

 

O eixo Sul, composto pelas demandas das Linhas Diretas - Ligeirinhos e das Linhas 

Expressas, é o mais carregado, totalizando 260.000 passageiros diários, chegando a 

transportar 30.000 passageiros nas horas de pico, com circulação de 151 veículos por 

hora, na canaleta e nas vias rápidas. 

 

O eixo Norte, composto pelas demandas das Linhas Diretas - Ligeirinhos e das Linhas 

Expressas, é o segundo mais carregado, com 120.000 passageiros diários, sendo 

15.000 passageiros nas horas de pico, e circulação de 59 veículos por hora.  
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Estações e carregamentos 

 

Atualmente no eixo Norte-Sul há entre terminais e estações tubo, 38 paradas.  

 

O projeto completo do Metrô, prevê uma linha desde o Pátio de Manobras no CIC Sul 

até o Terminal Santa Cândida, com uma extensão de 22 km e a implantação de 19 

estações, incluindo os atuais 6 terminais de transporte coletivo existentes no eixo. Em 

cada terminal será construída uma estação para acesso à linha do Metrô com 

possibilidade de integração com o Sistema de Transporte sobre pneus existente. 

 

Na primeira etapa serão implantadas 17 estações, partindo do Pátio de Manobras no 

CIC-Sul até o Terminal Cabral. Na segunda etapa a Linha será estendida do Terminal 

Cabral até o Terminal Santa Cândida. Entretanto as Estações Holanda e Cidadania 

estão previstas para implantação futura. 

 

Os dados de carregamento foram coletados, em novembro de 2011, pela URBS, em 

uma pesquisa de embarques no Eixo Norte-Sul. A pesquisa foi feita das 6:00h às 

24:00 h.  

 

Como linhas do Eixo Norte-Sul, foram consideradas tanto as que utilizam a canaleta 

exclusiva (Linhas Expressas) como as Linhas Diretas - Ligeirinhos, que trafegam em 

relativo paralelismo, complementando as Linhas Expressas. Assim, as linhas 

consideradas foram: Santa Cândida/Capão Raso; Santa Cândida/Pinheirinho; 

Colombo/CIC; Pinheirinho/Rui Barbosa; Circular-Sul; Sítio Cercado/Capão Raso e 

Araucária. 

 

No Eixo Norte, o Terminal Cabral é onde há mais embarques nas linhas deste eixo, 

com 46.556 embarques em dia útil. Para pesquisa no eixo Norte foram consideradas 

as seguintes linhas: Santa Cândida/Capão Raso; Santa Cândida/Pinheirinho; 

Colombo/CIC. A linha mais carregada é o Expresso Santa Cândida/Capão Raso, com 

86.184 passageiros por dia útil embarcados no Eixo Norte sentido Sul, Terminal Capão 

Raso. 

 

Para a pesquisa de embarques nos terminais do Eixo Sul, a URBS considerou as 

seguintes linhas: Santa Cândida/Capão Raso; Circular Sul (horário); Circular Sul (anti-

horário), Pinheirinho, Sítio Cercado/Capão Raso, Santa Cândida/Pinheirinho, Sítio 
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Cercado (horário), Sítio Cercado (anti-horário), Araucária, Colombo/CIC, e 

Pinheirinho/Carlos Gomes, a qual opera na Linha Verde e possui uma demanda diária 

de 31.000 passageiros e com a implantação da Linha Azul do Metrô, estima-se que 

50% desta demanda faça a migração para este novo modal. 

 

A linha mais carregada é o Expresso Santa Cândida/Capão Raso, com 85.131 

passageiros por dia útil embarcados no Eixo Sul sentido Norte, Terminal Santa 

Cândida. O terminal com maior número de embarques é o Capão Raso, com 78.069 

passageiros por dia útil. 

 

O número de passageiros que passam por dia nos terminais é resultado da somatória 

de “toda ” a   in a  que uti iza  o  ter inai .  o Ter ina   a  o Ra o     .9 8 

usuários passam pelo Terminal diariamente e 78.069 são usuários das linhas que 

compõe o Eixo Sul. Neste  Eixo Sul, o Terminal Pinheirinho é o mais carregado com 

130.310 usuários por dia, porém, ao se considerar exclusivamente as linhas que 

trafegam ao longo do Eixo Sul são 45.686 embarques diários. Assim, o Terminal 

Capão Raso é o que recebe o maior número de embarques por dia das linhas que 

compõem o Eixo Norte/Sul. 

 

Os passageiros que vêm do Norte podem seguir ao Sul ou trocar de linha e ir a Oeste; 

os passageiros vindos do Leste podem seguir a Oeste ou trocar de linha e ir ao Sul. 

No sentido contrário, os passageiros vindos do Sul podem seguir para Norte ou 

trocarem de linha e irem para Leste; e os passageiros vindos do Oeste podem trocar 

de linha e irem para o Norte. Estas integrações entre os Eixos Norte-Sul e Leste-

Oeste, sem o pagamento de uma nova tarifa, ocorrem na área central de Curitiba, em 

uma única estação-tubo alongada e congestionada – Estação Eufrásio Correia. 

 

Segundo a pesquisa de embarque realizada pela URBS em novembro de 2011, há 

10.680 embarques para o sentido Norte, e 7.115 embarques para o sentido Sul. Isto 

totaliza 17.795 embarques por dia útil na Estação Eufrásio Corrêa para passageiros 

que usam as linhas expressas no eixo Norte-Sul. 

 

Atualmente não há possibilidade de se transbordar no Norte para o Leste, do Leste 

para o Norte, do Sul para o Oeste, ou do Oeste para o Sul, porque a Estação Eufrásio 

Correia está preparada para integrações em um de seus lados, junto ao Shopping 

Estação. Também é impossível, na Estação Eufrásio Corrêa, passar para o eixo 
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Boqueirão, apesar dos eixos se cruzarem neste ponto. Uma estação integradora aqui, 

como a proposta pelo Metrô, poderia de fato propiciar integração entre as linhas que 

estão entre as mais carregadas da RIT. 

 

Há um projeto em desenvolvimento para a implantação do Terminal Central, na Praça 

Eufrásio Correia, defronte à Câmara Municipal, um novo terminal de integração, onde 

todos os ônibus bi-articulados expressos farão a integração entre si, bem como com a 

Linha Azul do Metrô. O projeto deste Terminal está sendo desenvolvido pelo 

IPPUC/URBS e prevê a retirada das Estações-tubo Eufrásio Correia, as quais estão 

implantadas na Av. Sete de Setembro. Atualmente representam um dos gargalos do 

sistema de transporte, devido ao número de linhas (3 Expressas) e a falta de espaço 

para ultrapassagem entre elas. Este futuro Terminal visa organizar as integrações em 

local onde convergem todas as Linhas Expressas e futuramente o Metrô, melhorando 

substancialmente as potenciais integrações e o conforto do usuário.   

 

O Quadro 81 apresenta o número de usuários diários nas estações-tubo e terminais 

ao longo do Eixo Norte/Sul. Neste é possível observar que o Terminal Cabral, recebe 

85.536 passageiros por dia útil, dos quais, conforme descrito anteriormente, 46.556 

passageiros usam as linhas que circulam no Eixo Norte-Sul. 
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Quadro 81 - Carregamento das estações tubos e terminais (passageiros/dia) 

CARREGAMENTOS DAS ESTAÇÕES TUBOS E TERMINAIS (passag./dia) 

ESTAÇÕES/TERMINAIS 
CARREGAMENTO 

NORTE-SUL 

CARREGAMENTO     

SUL-NORTE 
TOTAL 

Santa Cândida   39.540 

Joaquim Nabuco 1.193 414 1.607 

Fernando de Noronha 2.208 839 3.047 

Antônio Lago 2.129 611 2.740 

Boa Vista   25.622 

Gago Coutinho 814 346 1.160 

Holanda 1.519 799 2.318 

Antônio Cavalheiro 1.170 312 1.482 

Cabral   85.536 

Bom Jesus 887 587 1.474 

Moysés Marcondes 1.397 1.546 2.943 

Constantino Marochi 1.277 700 1.977 

Maria Clara 2.531 1.622 4.153 

Passeio Público 3.517 2.544 6.061 

Estação Central 6.315 7.759 14.074 

Pç Eufrásio Correa 10.680 7.115 17.795 

Alferes Poli 1.129 1.184 2.313 

Pça Oswaldo Cruz 2.924 3.230 6.154 

Cel. Dulcídio 2.754 3.063 5.817 

Bento Viana 3.762 4.158 7.920 

Silva Jardim 2.826 2.591 5.417 

Petit Carneiro 2.985 2.652 5.637 

Dom Pedro 2.174 1.851 4.025 

Sebastião Paraná 1.826 1.742 3.568 

Vital Brasil 2.024 1.564 3.588 

Morretes 2.291 1.718 4.009 

Carlos Dietzch 2.786 2.000 4.786 

Portão   67.348 

Itajubá 1.746 1.896 3.642 

Hospital Trabalhador 1.622 1.294 2.916 

Herculano de Araújo 1.276 1.111 2.387 

Capão Raso   121.928 

Pedro Gusso 462 542 1004 

José C. Bettega 335 731 1.066 

Santa Regina 498 894 1.392 

Ouro Verde 355 628 983 

Pinheirinho   130.310 

Fonte: URBS, 2014 
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4.5.4.10 DEMANDAS DE PASSAGEIROS  

 

Originalmente este item apresentava um estudo de projeção de demanda a partir de  

2009, sendo que na presente complementação tais projeções foram alteradas. 

 

 Com o intuito de atualizar estudos de estimativa da demanda de passageiros para o 

Metrô de Curitiba, a PMC, a partir de dados históricos, de seus próprios levantamentos 

do IPPUC e da URBS, estabelece uma demanda estimada desde o início da operação 

do Metrô em 2018 até 2048. Os resultados estão apresentados no Quadro 82.  

 

Os principais documentos utilizados para definir a estimativa de demanda atual e 

futura foram: Dados dos Corredores (URBS, 2014); Pesquisa Embarque Norte/Sul e 

Sul/Norte (URBS, 2009); Pesquisa Embarque Norte/Sul e Sul/Norte (URBS, 2011) 

Quadro Operacional dos Terminais (URBS, 2014); Movimento de Passageiros (URBS, 

2013); Histórico Estatístico de Passageiros Transportados (URBS, 2009); Dados de 

Passageiros por Empresa (URBS, 2002); Pesquisa origem/Destino (URBS, 2002); 

Documento Perspectiva para um novo Modal (IPPUC, 2007); Edital de Licitação 

002/2007 (IPPUC, 2007); Sistema de Transporte de Passageiros de Alta Capacidade – 

STAC (IPPUC, 2000); Curitiba em Dados (IPPUC, 2008); Pesquisa de 

Embarque/Desembarque (IPPUC, 2009); e Pesquisa de Disposição de Mudança de 

Modal (IPPUC/ICI, 2009), Pesquisa do Eixo Norte/Sul (URBS, 2011); Relatório 

Operacional (URBS, 2013). 

 

No ano de 2018 a primeira etapa da Linha Azul do Metrô entra em operação desde o 

Pátio e Terminal CIC/Sul até a Estação Rua das Flores com uma demanda anual de 

83.351.565 passageiros. 

 

No ano de 2019, com a implantação da segunda etapa desta linha com a extensão até 

o Terminal Cabral a demanda do Eixo Norte passa a fazer parte desta linha com 

previsão de 127.310.281 passageiros por ano, ou seja, uma demanda equivalente a 

aproximadamente 419.000 passageiros/dia. 
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Quadro 82 - Projeção da demanda para a vida útil do projeto, 2019-2044 

ANO DA CONCESSÃO 
ANO 

(CALENDÁRIO) 

DEMANDA MÉDIA DIA 

ÚTIL 
DEMANDA ANUAL 

Ano 01 2014 - - 

Ano 02 2015 - - 

Ano 03 2016 - - 

Ano 04 2017 - - 

Ano 05 2018 274.725 83.351.565 

Ano 06 2019 419.612 127.310.281 

Ano 07 2020 433.459 131.511.520 

Ano 08 2021 447.763 135.851.400 

Ano 09 2022 462.540 140.334.496 

Ano 10 2023 477.803 144.965.535 

Ano 11 2024 488.172 149.749.397 

Ano 12 2025 498.765 152.998.959 

Ano 13 2026 509.588 156.319.037 

Ano 14 2027 520.646 159.711.160 

Ano 15 2028 531.944 163.176.892 

Ano 16 2029 538.008 166.717.831 

Ano 17 2030 544.142 168.618.414 

Ano 18 2031 550.345 170.540.664 

Ano 19 2032 556.619 172.484.827 

Ano 20 2033 562.964 174.451.154 

Ano 21 2034 569.382 176.439.898 

Ano 22 2035 575.873 178.451.312 

Ano 23 2036 582.438 180.485.657 

Ano 24 2037 589.078 182.543.194 

Ano 25 2038 595.793 184.624.186 

Ano 26 2039 601.811 186.728.902 

Ano 27 2040 607.889 188.614.864 

Ano 28 2041 614.029 190.519.874 

Ano 29 2042 620.231 192.444.125 

Ano 30 2043 626.495 194.387.810 

Ano 31 2044 632.822 196.351.127 

Ano 32 2045 639.214 198.334.274 

Ano 33 2046 645.670 200.337.450 

Ano 34 2047 652.191 202.360.858 

Ano 35 2048 658.778 204.404.703 

Fonte: PMC – Edital de Licitação - 2014 
Disponível em: 

http://www.curitiba.pr.gov.br/multimidia/metro/ConsultaLicitacao/ANEXOIIIVOLI.pdf#page=13&zoom=auto,
-12,765 
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4.5.4.11 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 

Dentro do tema mobilidade, é importante levantar para este diagnóstico questões de 

sistema viário que devem ser contempladas e respeitadas, de infraestrutura viária à 

qual o Metrô indiretamente estará inserido, e o que se pretende implantar na superfície 

sob o prisma da integração e alimentação do novo modal. Esta análise é fundamental 

para indicar a factibilidade de projetos de apoio ao Metrô, a serem desenvolvidos para 

o nível do solo. 

 

Os Setores Estruturais Norte e Sul, nos quais o Metrô será inserido, apresentam uma 

configuração viária única, com origem no planejamento urbano de Curitiba de 1964, e 

se tornou emblemática desde o Plano Diretor de 1966: seu Sistema Viário Trinário 

composto pelas Vias Externas de Tráfego Contínuo, ou Vias Rápidas, e sua Via 

Central composta pela canaleta exclusiva para o transporte de massa, ladeada por 

Vias Lentas de caráter local. Não cabe aqui discorrer sobre as Vias Rápidas, porque 

afetarão somente de modo indireto o projeto do Metrô. Também fazem parte do 

Sistema Viário dos Setores Estruturais Norte e Sul as suas vias transversais, 

importantes para a oxigenação dos Eixos, bem como para a transposição da barreira 

urbanística criada pela construção das canaletas exclusivas. 

 

Com a introdução do Metrô na Via Central, esta será a mais impactada por ser 

diretamente afetada durante as obras. Com a proposta de transformar a canaleta de 

ônibus em parque linear, também será o corredor mais beneficiado pelo Metrô que, 

além dos benefícios do modal em si, estará visando a sustentabilidade do projeto. 

 

 Vias Lentas dos Setores Estruturais Norte e Sul: 

As Vias Centrais, com canaleta e binário de Vias Lentas, são: Av. Winston Churchill, 

Av. República Argentina, Av. Sete de Setembro, ruas Barão do Rio Branco e 

Riachuelo (estas não-estruturais e sim centrais), Av. João Gualberto e Av. Paraná.   

 

A influência da manutenção das Vias Lentas dos Setores Estruturais Norte e Sul, está 

vinculada à viabilização de nova linha de ônibus, alimentador do Metrô, operando 

basicamente ao longo do futuro parque linear a ser construído sobre a atual canaleta 

exclusiva, fazendo o leva-e-traz dos usuários do Metrô. Mesmo com a transformação 

das canaletas exclusivas em canteiros centrais (parque linear), essas Vias Lentas 

apresentam condição de serem mantidas nas suas características de vias de acesso 
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local, baixa velocidade, atendendo a acessibilidade de moradores, comércio e serviços 

ali instalados.  

 

Devido a necessidade de se rever a localização das estações no projeto do Metrô, por 

conta não só da falta de correspondência entre algumas delas e o Sistema Viário 

Transversal, também as distâncias entre estações e terminais não parecem 

adequadas como distâncias de caminhamento para os usuários, principalmente 

aqueles com dificuldades de caminhar (idosos, gestantes, crianças acompanhadas, 

portadores de necessidades especiais).  

 

Assim, a idéia é de se implantar uma linha  de ônibus (micro-ônibus, menos poluente, 

movido a combustível renovável), operando nos dois sentidos das Vias Lentas, 

levando e trazendo usuários do Metrô integradamente, sem que se configure 

concorrência ao novo modal. 

 

 Sistema Viário Transversal dos Setores Estruturais Norte e Sul: 

Em outro sentido, existem diversas ruas que cruzam os Setores Estruturais. A 

manutenção do seu conjunto e características é fundamental, pois manterá a 

capilaridade de trânsito em geral e promoverá sobremaneira a acessibilidade de linhas 

em operação e novas linhas de ônibus a serem criadas, que alimentarão os Terminais 

e estações do Metrô. São elas: 

 

ESTRUTURAL SUL > Av. Winston Churchill, Av. República Argentina e Av. Sete de 

Setembro: 

 Aref Kudri; 

 Mário Gomes César; 

 Olindo Cequinel (*); 

 Leon Nicolas; 

 José Rodrigues Pinheiro (Terminal Pinheirinho); 

 João Rodrigues Pinheiro (Terminal Pinheirinho); 

 Cap. Argemiro Monteiro Wanderley (*); 

 Des. Guarita Cartaxo (*); 

 Santa Mônica; 

 Frei Teófilo (*); 

 Luiz Del Gobbo – Ver. Adeodato Volpi; 
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 João Bonat – Pedro Bonat; 

 Dep. Waldomiro Pedroso – Catarina Scotti (Terminal Capão Raso); 

 Francisco Ader – André João Gasparin (Terminal Capão Raso); 

 Pedro Zagonel – Augusto Marachi; 

 João Palomeque – Brasília; 

 Pres. Wenceslau Brás; 

 Itatitaia – Pres. Kennedy (Terminal Portão); 

 Luiz Parigot de Souza – Augusto de Mari (Terminal Portão); 

 Maranhão (Terminal Portão); 

 Engº Niepce da Silva; 

 Sylvio Zeny – Arion Niepce da Silva; 

 Vital Brasil – Goiás; 

 Prof. Ulisses Vieira – Rio Grande do Sul; 

 Prof. Álvaro Jorge – Murilo do Amaral Ferreira; 

 Água Verde; 

 Pres. Getúlio Vargas; 

 Iguaçu; 

 Silva Jardim; 

 Bento Viana; 

 Alfers Ângelo Sampaio; 

 Cel. Dulcídio; 

 Desembargador Motta; 

 Brigadeiro Franco (Praça Oswaldo Cruz); 

 Lamenha Lins (Praça Oswaldo Cruz); 

 Vinte e Quatro de Maio; 

 Alferes Poli; 

 Desembargador Westphalen; 

 Mal. Floriano Peixoto; 

 Lourenço Pinto (Pç. Eufrásio Correia);  

 Barão do Rio Branco (Pç. Eufrásio Correia); e, 

 Travessa da Lapa. 
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CENTRO > Rua Barão do Rio Branco e Rua Riachuelo: 

 Visconde de Guarapuava; 

 André de Barros; 

 Pedro Ivo; 

 José Loureiro; 

 Mal.Deodoro; 

 XV de Novembro (Rua das Flores – calçadão); 

 Alfredo Bufren; 

 Treze de Maio; 

 Carlos Cavalcanti; e, 

 Pres. Faria – Inácio Lustosa (Pç. 19 de Dezembro). 

 

CENTRO CÍVICO > Av. João Gualberto: 

 Barão de Antonina – Luiz Leão (Passeio Público); e,  

 Rua da Glória – Padre Antonio. 

 

ESTRUTURAL NORTE > Av. João Gualberto e Av. Paraná: 

 Mauá; 

 Augusto Severo; 

 Dep. Mário de Barros – Alberto Bolliger; 

 Rocha Pombo; 

 Moisés Marcondes; 

 São Pedro; 

 Dr. Manoel Pedro; 

 Chichorro Júnior – (Terminal Cabral) (*); 

 Rua dos Funcionários (Terminal Cabral); 

 Ver. Garcia Rodrigues Velho (Terminal Cabral) (*); 

 Ver. Antonio dos Reis Cavalheiro; 

 Linha Férrea; 

 Estados Unidos; 

 Holanda; 

 Waldomiro Dombeck (*); 

 João Havro – Marcelino Nogueira (Terminal Boa Vista); 

 Ludovico Geronasso; 

 Antonio Lago – Aviador Vicente Wolski; 
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 Fernando de Noronha – Arari Souto (Rua da Cidadania); 

 Oswaldo Portugal Lobato – Guilherme Ilhenfeldt; 

 Milton Portugal Lobato - Joaquim Nabuco (*); 

 Dr. Barreto Coutinho – Dr. Marins Alves de Camargo (*); e, 

 João Gbur – Mal. Mascarenhas de Moraes (Terminal Sta. Cândida). 

 

(*) Significa cruzamento sem semáforo ou de importância secundária. 

 

A importância do Sistema Viário Transversal ao eixo do Metrô, e da re-arranjada 

localização das estações (quanto aos terminais não, pois são considerados pontos 

fixos), além da acessibilidade às Vias Lentas, visa a implantação de linhas tipo 

Vizinhança nos bairros além da ADA, integrando com o Metrô as demandas reprimidas 

em potencial existentes nesses bairros. Provavelmente, os ônibus adotados para este 

novo serviço serão do tipo Padron, movidos a combustível menos poluente e de fonte 

renovável.  

 

Para que haja maior facilidade nessa integração temporal, as distâncias a serem 

percorridas pelos usuários devem ser as menores possíveis, entre o ponto de parada 

do ônibus Vizinhança na via pública mais próxima, e a Estação do Metrô.  

 

Para tanto, é necessário rever a posição especificamente das estações, para que 

fiquem localizadas o mais próximo possível de ruas importantes ou binários de tráfego 

transversais  ao Eixo Norte – Sul, facilitando a acessibilidade dessas novas Linhas 

Vizinhança. Sobre este assunto, foi apresentado com mais detalhes quando da análise 

do EIA (ECOSSISTEMA, 2010) – Caracterização do Empreendimento, item 2.4.2 

Descrição da Linha Principal e Localização das Estações. 
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4.6 ARQUEOLOGIA 

 

O presente relatório compreende os estudos realizados em função da necessidade de 

complementação para o EIA, Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba 

no Eixo Norte/Sul. 

 

O projeto de Diagnóstico Arqueológico do Metrô de Curitiba foi realizado em 2010, 

conforme processo IPHAN n° 01508.000808/2009-95. O Relatório Final foi aprovado e 

a anuência da Licença Prévia (LP) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) emitida através do Ofício n° 148/11 de 11/03/2011 (Memorando 

CNA/DEPAM/IPHAN n° 0616/2011). 

 

4.6.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A Avaliação Arqueológica baseia-se em premissas teórico-metodológicas dos estudos 

de Diagnóstico Arqueológico Interventivo, tal como sugere a rubrica da Portaria nº 

230/2002 do IPHAN. Além disso, baseiam-se em propostas conceituais da 

Arqueologia Pública (MERRIMAN, 2004, FERNANDES, 2008), entendendo-a como 

um campo da ciência arqueológica destinado a trabalhar com as questões públicas da 

disciplina, como a Gestão de Recursos Culturais (FERNANDES, 2008). A Arqueologia 

Preventiva ou Conservacionista é desenvolvida na Gestão Pública Brasileira através 

do Licenciamento Ambiental de Empreendimentos regido por conjunto de leis e 

portarias que regulamentam a Proteção e a Preservação do Patrimônio Cultural, 

definido pela Constituição Federal de 1988. 

 

O Patrimônio Arqueológico como bem cultural é protegido pelos instrumentos legais: 

Lei Federal nº 3924/1961, Resoluções CONAMA nº 001/1986 e nº 237/1997 com 

ênfase as Portarias nº 07/1988 e nº 230/2002 do IPHAN que definem os critérios para 

permissão das pesquisas arqueológicas no Brasil. 

 

A premissa da Arqueologia Preventiva (SCHIFFER e GUMERMAN, 1977; 

MERRIMAN, 2004, FERNANDES, 2008) é desenvolver Pesquisas Arqueológicas sob 

a óptica da preservação, conservação e gestão dos Recursos Arqueológicos e sua 

relação com os interesses da sociedade contemporânea (TAMANINI, 1998).  
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Conforme a legislação, as unidades de proteção, conservação e gestão do Patrimônio 

Arqueológico são jazidas e/ou Sítios Arqueológicos.  

 

Assim, nesta pesquisa, entende-se sítio arqueológico como: 

 
(...) unidades espaciais físicas dispostas sobre a superfície ou 

subsuperfície de solos/sedimentos que contenham vestígios materiais 

ou ainda informações potenciais de relevante interesse arqueológico, 

apresentando relações contextuais passíveis de serem delimitadas, 

protegidas, estudadas e manejadas, em favor de interesses 

conservacionistas, científicos e da sociedade (BROCHIER, 2004). 

 
A definição de sítio arqueológico estabelecida acima busca dar conta de um tema 

sempre complexo considerando as realidades do Registro Arqueológico, notadamente 

sob o enfoque regional (ARAÚJO, 2001 apud BROCHIER, 2001). Neste sentido, 

conforme argumenta Schiavetto (2003) a arqueologia, enquanto estudo do homem em 

 o iedade  é rea izada “ or  eio da an  i e de u   onjunto de fatore  que n o  e 

restringe à cultura material (artefatos), mas, sim inclui o estudo do contexto no qual a 

 atéria é a ro riada  e o  o e .” De ta  aneira   ode o  a rescentar ao registro 

arqueológico regional os ecofatos e biofatos, que compõe a paisagem, fauna e flora 

que acompanham a cultura material (FUNARI, 1988). 

 

Assim, dentro da denominação unidade de interesse arqueológico podem-se 

classificar além do Sítio Arqueológico, indícios isolados e discretos (como fragmentos 

de vasilhames cerâmicos, lascas e/ou artefatos líticos), que podem ter sofrido também 

processos pós-deposicionais, sendo retrabalhados e redepositados, denominados 

Ocorrência Arqueológica. Essa, no conjunto de avaliações de áreas amplas, possui 

relevância para o levantamento arqueológico tanto nos aspectos de entendimento de 

tipologia e variabilidade da ocupação humana no contexto geo-ambiental regional do 

médio curso do rio Iguaçu, como nas relações que envolvem o padrão de 

assentamento dos grupos humanos do passado, atividades específicas de uso e 

ocupação (off-site), mobilidade e delimitação de território para o prognóstico de risco 

no aspecto de indicativo de metodológica para os programas. 

 

Assim, os conceitos expostos acima abrangem uma gama de opções citadas, que 

também atendem aos propósitos preservacionistas e públicos. 
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Com relação à definição da área de pesquisa em consonância com a natureza dos 

bens arqueológicos, componentes do Patrimônio Cultural da Nação, indica que os 

mesmos sejam avaliados, nos estudos ambientais, como componente do meio 

socioeconômico. Este enquadramento é importante na medida em que permite a 

correspondência das áreas de influência do empreendimento com os contextos mais 

amplos definidores de relevâncias e potencialidades (científicas e públicas). 

 

Por sua vez, sobre os aspectos preventivos e prognósticos de risco arqueológico, as 

áreas de influência são normalmente correlacionadas àquelas definidas para o meio 

físico, por ser o solo/sedimento, um dos seus componentes, ou seja, a principal matriz 

de sustentação dos sítios arqueológicos. 

 

Com base nas observações acima, define-se a abrangência da área de estudo 

referente ao Metrô de Curitiba para o componente dos Bens de Interesse Cultural, a 

partir dos seguintes critérios específicos de demarcação, que conjugam as Áreas de 

Influência do Meio Físico e Socioeconômico que poderão vir a sofrer impactos pelo 

empreendimento: 

 

- ADA: corresponde à área do terreno diretamente afetada antrópica e fisicamente 

pelas obras necessárias à implantação do empreendimento. No caso da Linha Norte-

Sul do Metrô de Curitiba, corresponde a: 

 Áreas de instalação das estações e obras; 

 Faixa de 50 m para cada lado do eixo do Metrô e off-set de até 100 m no entorno 

das áreas previstas para estações, terminais e demais intervenções; 

 Áreas destinadas às instalações, pátio de máquinas, fábricas de aduelas, 

canteiro de obras, acessos e limpezas, área de movimentação de máquinas e 

pessoal, áreas de empréstimo e bota foras, obras de arte, etc. incluindo ainda 

toda e qualquer área que envolva obras com revolvimento de solos/sedimentos 

constando ou não do projeto básico. 

 

- AID:  do ponto de vista dos contextos definidores de significâncias e potencialidades, 

podem ser caracterizados segmentos das sub-bacias hidrográficas e divisores 

atravessados pelo eixo (importantes no contexto de ocupação pré colonial e colonial 

antigo) mas também pelos limites atuais dos bairros atravessados pelo 

empreendimento (Santa Cândida, Tingui, Boa Vista, Bacacheri, Cabral, Juvevê, 

Centro, Centro Cívico, São Francisco, Rebouças, Batel, Água Verde, Ahú, Vila Isabel, 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

393 

Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho, CIC e Tatuquara). Os limites 

associados aos bairros inserem-se em contextos históricos de ocupação da cidade, 

abarcando ainda aspectos de gestão pública de bens culturais. No aspecto de 

avaliação de impactos, a AID corresponde ao entorno do empreendimento em uma 

faixa de cerca de até 150 m para cada lado do eixo e das áreas destinadas às demais 

instalações e estruturas de apoio, onde possam existir recursos de interesse 

patrimonial ou aspectos potenciais para a ocorrência, preservação e fruição desses 

bens. 

 

- AII: do ponto de vista dos contextos mais amplos definidores de relevâncias e 

potencialidades corresponde à região geoambiental em que está inserido o 

empreendimento, neste caso, o segmento da bacia hidrográfica do rio Iguaçu e suas 

principais subbacias (rio Atuba, Bacacheri, Belém, Ivo, etc). Quanto aos limites 

administrativos, compreende a Região Metropolitana de Curitiba, em especial os 

limites do município e zonas lindeiras (pertencentes aos municípios de Araucária, 

Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 

Campina Grande do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro e Campo 

Largo). Do ponto de vista de impactos ou riscos, compreende uma faixa de 500 m, 

para cada lado do eixo e das áreas destinadas às demais instalações e estruturas de 

apoio, como faixa mais significativa de pressão imobiliária, capaz de produzir 

interferências sobre terrenos potenciais, bens de interesse patrimonial e ainda, nos 

direcionamentos públicos de uso e fruição desses bens (educação, turismo, lazer, etc). 

 

No que concerne aos aspectos metodológicos, a Pesquisa Arqueológica a ser 

desenvolvida visa identificar o Potencial Arqueológico das Áreas de Influência do 

referido empreendimento. Entende-se que as zonas potenciais podem ser 

determinadas a partir da presença de materiais culturais e/ou sua ausência, assim 

como, pelo indicativo de fontes históricas e étnicas, conhecimentos prévios sobre a 

ocupação humana, condições locais da área de estudo, modelagens preditivas, áreas 

dotadas de informações ambientais de relevância arqueológica (paleosolos, abrigos 

sob rocha, fontes de matéria-prima, por exemplo), entre outros (PLOG; HILL, 1971 

apud MORAIS, 1999; KIPNIS, 1997). 

 

Neste sentido, a abordagem de detecção de vestígios a ser utilizada na área de 

pesquisa é específica de Estudos para Diagnóstico Regional de Recursos Culturais 

(adaptado de Redman, 1973; Schiffer et al., 1978; Lightfoot, 1986; Santos, 2000; 
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Brochier, 2004; PLOG, 1978), baseando-se na avaliação amostral da área de estudo. 

Ainda considera-se também a perspectiva Geoarqueológica (GLADFELTER, 1977; 

BUTZER, 1977; WATERS, 1992; WATERS e KUEHN, 1996), visando identificar as 

variáveis ambientais com maior potencial para a ocorrência de sítios arqueológicos. 

 

Essas variáveis, em geral, estão baseadas na concepção da existência de 

determinados padrões recorrentes de ocupação/atividade humana, a partir de certas 

estratégias econômico-sociais ligadas à captação, produção, distribuição, consumo e 

manejo de recursos naturais em uma área. Ainda, esta abordagem possibilita a 

caracterização da estrutura, dinâmica e evolução da paisagem (BROCHIER, 2001). 

Diante do exposto, o presente projeto avaliará os Bens Arqueológicos existentes ou 

potencialmente existentes nas áreas de influência do empreendimento em três níveis 

de inferência, a saber: 

 

i. Nível Diagnóstico: compreende os levantamentos de dados secundários e primários 

a partir da: 

 

- Contextualização Arqueológica: 

Consiste no levantamento secundário de dados arqueológicos relacionados à área de 

estudo, tais como: histórico das pesquisas, registro de sítios do IPHAN, sínteses 

regionais, características dos vestígios e estruturas, entre outros. Apontando os locais 

de ocorrência já registrados e identificando regiões e áreas arqueológicas de 

interesse, além do levantamento de coleções existentes em instituições museológicas 

e informação oral.  

 

- Contextualização etno-histórica: 

Consiste no levantamento de informações históricas e de cunho etnográfico da região 

de estudo e seu entorno, com a finalidade de avaliar o potencial de ocorrência de 

sítios, associados a grupos ou populações relatadas historicamente. Os trabalhos de 

levantamento das documentações históricas são concentrados na compreensão da 

dinâmica e interação das populações indígenas, ibéricas, negras, caboclas ou 

mamelucas (índio e europeu), nesta porção do território brasileiro. A contextualização 

etno-histórica também objetiva desenvolver uma visão sub-regional e local dos 

aspectos e informações históricas e étnicas existentes, estabelecendo uma relação 

preditiva que avalie o potencial da área para a presença de indícios de ocupações e 

atividades humanas pretéritas. Tal etapa será direcionada à AII do empreendimento. 
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- Levantamentos Patrimoniais: 

Compreende a descrição das referências sobre bens materiais e imateriais 

relacionados ao Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico, de alguma forma 

associados às áreas de influência do empreendimento. Compreende bens materiais 

reconhecidos em âmbito local ou regional, de natureza histórico-arqueológica, 

arquitetônica, ambiental, paisagística e etnográfica. 

 

- Variáveis ambientais e uso do solo: 

O levantamento de características ambientais de relevância arqueológica compreende 

a análise de variáveis naturais consideradas favoráveis à ocupação e a subsistência 

humana no passado, tendo-se em conta o suporte físico (geologia, topografia, 

hidrográfica, etc) e biótico das áreas estudadas (KASHIMOTO, 1997). Compreende 

ainda o estudo dos compartimentos paisagísticos e sua evolução 

geológica/geomorfológica, procurando-se identificar aspectos gerais relacionados com 

a formação, preservação ou destruição de depósitos arqueológicos. 

 

Levantamento arqueológico da área de estudo: compreende a etapa de vistoria e 

prospecção arqueológica interventiva a ser realizada na ADA nas áreas de bota-fora 

(BF) e pátio, tendo em vista que as demais áreas já foram avaliadas. Este 

levantamento visa localizar e avaliar áreas arqueológicas quanto ao potencial 

presença e ausência de sítios arqueológicos.  

 

O levantamento visando a detecção de vestígios materiais ou áreas de interesse foi 

realizado com base na abordagem de prospecção oportunística e estratificada (PLOG, 

1976). A abordagem oportunística ocorre principalmente quando houver informações 

referentes a locais de interesse e indicação de possíveis e/ou sítios arqueológicos. A 

vistoria estratificada abarca os diferentes compartimentos ambientais encontrados na 

área de estudo (ADA e AID), elencados a princípio pela base cartográfica aos quais 

haja possibilidade de identificação de assentamentos humanos e/ou evidências de 

atividades específicas. Assim, são realizados tanto levantamentos em compartimentos 

ambientais diferentes distribuídos amostralmente na ADA e AID quanto são realizadas 

vistorias em compartimentos ambientais significativos em termos de variáveis 

ambientais de relevância.  
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Esta vistoria também leva em consideração aspectos de visibilidade, acessibilidade, 

uso e ocupação do solo e informação oral. Assim podem ser incluídos outros locais de 

vistoria, caso haja necessidade dos aspectos descritos acima. As intervenções (poços-

testes de 0,50 X 0,50 m) em subsuperfície são realizadas nos locais indicados em 

planta, bem como, caminhamentos sistemáticos (transects) para avaliação de 

superfície. Este último ocorre prioritariamente em locais onde haja exposição de solo, 

como: terrenos arados, cortes de barranco, trilhas e estradas. Os transects podem ser 

paralelos ou ondulados (Figura 206), seguindo alinhamentos a cada 10 ou 5 m. 

 

Dentro dessas perspectivas, as atividades que envolvem essa etapa de campo são 

centradas em dois meios de identificação, avaliação e registro. Em um nível mais 

amplo e como medida complementar a interpretação das áreas, são realizados os 

registros dos chamados Pontos de Controle (PC). Estes são indicadores de elementos 

pertinentes, não necessariamente marcadores de potencialidade, mas sim verificações 

em campo onde se podem realizar atividades de vistoria, observação e referência, 

incluindo a indicação de feições específicas, como afloramentos rochosos, fontes de 

matéria-prima para confecção de artefatos líticos e cerâmicos, feições erosivas, 

mudança de vegetação, marcos referenciais na paisagem, uso e ocupação do solo, 

visibilidade, acessibilidade, entre outros. 

 

 
Figura 206 - Prospecção de superfície, demonstrativo de transects paralelos (A) e 

ondulados (B) 

Fonte: SANJUÁN, 2005 

 

Em um nível específico, encontram-se os Pontos de Vistoria Arqueológica (PVA), que 

competem a procedimentos amostrais para vistoria de áreas dentro da faixa de 

estudo, e que podem incluir um ou mais pontos de controle. O objetivo dos PVAs é 

avaliar os elementos de potencialidade arqueológica através do registro de diversas 

feições da área avaliada.  
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Ainda na mesma perspectiva de avaliação, incluem-se atividades de coleta de 

Informações Orais que poderão, em determinados casos, conduzir tanto a áreas de 

avaliação arqueológica quanto complementar as avaliações dirigidas a determinados 

locais. 

 

ii. Nível Analítico: diz respeito às análises de atributos de relevância das áreas 

pesquisadas, avaliação de potencialidade Arqueológica, definição das fragilidades, 

potencialidades e significância dos recursos culturais existentes ou potencialmente 

existentes a partir dos critérios seguintes: 

 Existência de camadas de solo depositadas correspondentes a períodos 

geológicos e geomorfológicos com potencial para existência de vestígios da 

ocupação humana no local; 

 A presença de objetos materiais produzidos, transformados ou consumidos pelo 

homem no passado, e que tenham sobrevivido no presente para que possam 

ser estudados, como: objetos materiais (artefatos), contexto em que os 

materiais são apropriados pelo homem (ecofatos), elementos da paisagem e os 

aspectos da flora e fauna que acompanham a cultura material desenterrada 

pelos arqueólogos (biofatos). 

 

iii. Nível Prognóstico: consiste na avaliação preditiva dos impactos negativos e 

positivos sobre os Bens Arqueológicos a partir da matriz de impacto. Serão 

apresentadas, ainda, recomendações e programas. 

 

4.6.2 DIAGNÓSTICO DOS BENS ARQUEOLÓGICOS  

 

Neste item serão apresentados os resultados referentes aos Bens Arqueológicos. A 

contextualização etno-histórica, bem como a arqueológica procuram ressaltar, de 

maneira sucinta, os principais elementos da ocupação histórica, colonial antiga e pré-

colonial que apresentam potencialidade arqueológica para ocorrência nas áreas 

correspondentes à Avaliação Arqueológica complementar, haja vista que foram 

retratados de maneira mais completa no EIA. 

 

4.6.2.1 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

Nas pesquisas relacionadas ao projeto para constatação e resgate do patrimônio 

arqueológico na área do eixo Metropolitano de Transporte de Curitiba (Linha Verde) 
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(CEPA, 2009), os pesquisadores localizaram uma série de ocorrências arqueológicas 

e sítios arqueológicos na região sul de Curitiba, em área que até então não houvera 

sido alvo de pesquisas arqueológicas sistemáticas.  

 

Ao serem inseridos as áreas pretendidas para o Pátio de Manobras, Fábricas de 

Aduelas e Bota Foras no Metrô de Curitiba no contexto de pesquisas arqueológicas na 

região sul de Curitiba (Figura 207; Quadro 83) é possível constatar que parte das 

ocorrências e sítios identificados nas áreas de influência da Linha Verde interceptam 

as áreas de influência do Metrô de Curitiba bem como localizam-se nas proximidades 

das áreas pretendidas para Fábrica de Aduelas da 1ª etapa, BF 1 e BF 3. Por sua vez 

a distribuição dos registros na região sul da cidade refere-se a pesquisas pontuais 

restando espaços sem informação. Tais espaços podem ser decorrentes tanto da 

insuficiência de levantamentos sistemáticos, mas também, decorrentes do elevado 

grau de antropização dos solos no município de Curitiba que para o caso das zonas 

rurais, ensejam a constante degradação da matriz pedológica através de atividades 

agro-pastoris ou, para áreas urbanas desde o acobertamento devido a pavimentações 

até a completa destruição de remanescentes histórico-arqueológicos.  

 

No que diz respeito aos vestígios arqueológicos de período pré-colonial, ressaltam-se 

as pesquisas arqueológicas na bacia do Alto Iguaçu, que tem sido desenvolvidas 

desde a década de 1950. Os estudos apontam para os diversificados sistemas de 

ocupações humanas pretéritas, de variada amplitude temporal. Além disso, destacam-

se os padrões de assentamento dos grupos pré-coloniais, que de maneira geral 

estabeleciam habitações fixas ou sazonais em compartimentos topográficos mais 

elevados próximos às redes de drenagem. Além de estarem relacionadas às 

estratégias de mobilidade de grupos caçadores-coletores e agricultores-ceramistas, as 

bacias hidrográficas tem sido entendidas como importantes áreas para captação de 

matéria-prima para confecção de artefatos líticos e cerâmicos.  

 

Em termos mais amplos, as pesquisas arqueológicas têm permitido a localização de 

evidências com cronologias recuadas em até 10.000 anos AP (Antes do Presente), a 

partir da ocorrência de vestígios de grupos caçadores-coletores associados à Tradição 

Arqueológica Umbu. Por volta de 4.000 AP, indícios de povos ceramistas horticultures-

agricultores da Tradição Itararé e posteriormente, a cerca de 2.000 AP da Tradição 

Tupiguarani. Também foram constatadas evidências de contato com populações 
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européias e africanas, com dadas a partir do século XVI, que constituem a chamada 

Tradição Neobrasileira (CEPA, 2009 p.14.). 

 

Quadro 83 - Sítios e Ocorrências Arqueológicas na região sul de Curitiba 

NOME CÓDIGO COORDENADAS UTM TIPOLOGIA 

Floresta das Imbuias PR CT 104 0671411 - 7167355 Umbu 

Córrego Aterradinho PR CT 112 0676208 - 7170478 Umbu 

Jardim Voluz III PR CT L-25 0673190 - 7175983 Umbu 

Vila das Industrias PR CT L-26 06724490 - 7176806 Umbu 

Vila das Industrias I PR CT L-27 0672381 - 7176857 Umbu 

Campo de Santana PR CT L-28 0669282 - 7168997 Umbu 

Bairro Caximba PR CT L-29 0668484 - 7166063 Umbu 

Jardim Rio Bonito PR CT L-30 0666627 - 7168191 Umbu 

Bairro Alto PR CT L-31 0679326 - 7188496 Umbu 

Bairro Umbará PR CT L-34 0672031 - 7167340 Umbu 

Bairro Umbará PR CT L-35 0672705 - 7167314 Umbu 

Bairro Ganchinho PR CT L-37 0675867 - 7170573 Umbu 

Arroio da Prensa 3 PR CT 101 0670840 - 7168398 Itararé 

Canal do Iguaçu 1 PR CT 107 0675611 – 7169327 Itararé 

Canal do Iguaçu 2 PR CT 108 0675782 – 7169178 Itararé 

Arroio da Prensa 4 PR CT 111 0670656 - 7168472 Itararé 

Bairro Caximba PR CT L-32 0671277 - 7171725 Itararé 

Bairro Cajuru PR CT L-38 0679095 – 7184966 Itararé 

Bairro Umbará PR CT C-57 0679095 - 7184966 Itararé 

Bairro Caximba PR CT C-60 0668334 - 7166120 Itararé 

Bairro Umbará PR CT C-68 0671415 – 7167393 Itararé 

Bairro Umbará PR CT C-72 0670998 – 7167579 Itararé 

Bairro Umbará, nº C 5059 PR CT C-74 0671115 – 7167532 Itararé 

Bairro Ganchinho, nº C 5047 PR CT C-76 0676212 - 7170459 Itararé 

Bairro Campo de Santana, nº 

C 5062 
PR CT C-77 0668569 – 7166747 Itararé 

Grupo Casa Grande PR CT C-56 0671897 - 7177581 Tupiguarani 

Bairro Tatuquara, nº C 4809 PR CT C-58 0670096 - 7170320 Tupiguarani 

Bairro Caximba, nº C 4810 PR CT C-59 0668483 - 7166077 Tupiguarani 

Arroio da Prensa 1 PR CT 99 0669872 - 7167651 NeoBrasileira 

Arroio da Prensa 2 PR CT 100 0669979 - 7167630 NeoBrasileira 

Rio do Moinho PR CT 102 0673537 - 7168601 NeoBrasileira 

Córrego Passo do Melo PR CT 103 0667798 - 7170825 NeoBrasileira 

Duas Lagoas 1 PR CT 105 0671279 - 7171677 NeoBrasileira 

Duas Lagoas 1 PR CT 106 0671552 – 7171759 NeoBrasileira 

Mata do Santana PR CT 110 0668863 - 7167412 NeoBrasileira 

Bairro Pinheirinho, nº C 4805 PR CT C-54 0671729 – 7177402 NeoBrasileira 

Bairro Tatuquara, nº C 4814 PR CT C-63 0671250 - 7172296 NeoBrasileira 

Bairro Umbará, nº C 4880 PR CT C-70 0672613 - 7170337 NeoBrasileira 

Bairro Umbará, nº C 4881 PR CT C-71 0674201 - 7170046 NeoBrasileira 

Bairro Umbará, nº C 5058 PR CT C-73 0670989 - 7167498 NeoBrasileira 

Bairro Ganchinho, nº C 5060 PR CT C-75 0675952 - 7170573 NeoBrasileira 
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NOME CÓDIGO COORDENADAS UTM TIPOLOGIA 

Bairro Ganchinho, nº C 5068 PR CT C-80 675636 - 7169320 NeoBrasileira 

Cemitério de Índio PR CT 109 0668894 - 7167433 Históricos 

Bairro Pinheirinho, nº C 4806 PR CT C-55. 0671579 - 7177339 Históricos 

Bairro Umbará, nº C 4812 PR CT C-61 0667873 - 7170831 Históricos 

Bairro Umbará, nº C 4813 PR CT C-62 0672049 - 7168890 Históricos 

Bairro Pinheirinho, nº C 4815 PR CT C-64 0671639 - 7177319 Históricos 

Bairro Tatuquara, nº C 4816 PR CT C-65 0665362 - 7163843 Históricos 

Bairro Umbará, nº C 4817 PR CT C-66 0671313 - 7170441 Históricos 

Bairro Xaxim, nº C 4818 PR CT C-67 0674002 - 7179239 Históricos 

Bairro Rebouças, nº C 5066 PR CT C-78 0674377 - 7184851 Históricos 

Centro, nº C 5067 PR CT C-79 0673981 - 7185723 Históricos 

Fonte: CEPA, 2009 (adaptado) 
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Figura 207 - Localização de sítios e ocorrências arqueológicas na região sul de Curitiba, no contexto de implantação de Bota-Foras, 

Fábrica de Aduelas e Pátio 
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4.6.2.2 LEVANTAMENTO EXTENSIVO  

 

Durante as vistorias realizadas no âmbito do levantamento extensivo, procurou-se 

avaliar as áreas pesquisadas com base em suas características ambientais, 

identificando-se elementos que permitissem classificar as áreas de influência do 

projeto de acordo com sua potencialidade arqueológica. 

 

A suposição de grande influência do meio natural para o assentamento e atividades de 

populações pré-coloniais e históricas é suportada por dados empíricos etnográficos, 

arqueológicos e estudos teóricos (KIPNIS, 1997). O clima, a geologia, a 

geomorfologia, o suporte biótico em termos faunísticos e florísticos, as características 

atuais e subatuais de cobertura e uso do solo, fornecem os elementos essenciais a 

essa avaliação. 

 

O estudo dos elementos naturais em análise arqueológica constitui importante 

ferramenta preditiva para o diagnóstico de áreas quanto ao potencial de ocorrência de 

sítios e, na pesquisa sobre a influência dos aspectos ambientais nos padrões de 

ocupação e atividades de grupos humanos pretéritos. Por sua vez, a abordagem 

ambiental ou geoarqueológica, através da avaliação do entorno físico dos jazimentos 

arqueológicos, procura estabelecer parâmetros para a interpretação dos processos de 

formação, preservação ou destruição de sítios arqueológicos, considerando ainda, as 

possíveis transformações paleoclimáticas e paleogeográficas. 

 

Durante a realização das vistorias verificou-se que as áreas pretendidas para os BFs 

caracterizam-se por um relevo pouco acidentado, em áreas de alagamento nas 

várzeas dos rios Iguaçu e Miringuava com entorno marcado por áreas de topos 

alongados, com poucos remanescentes de mata nativa. As áreas pretendidas para o 

Pátio e Fábrica de Aduelas da 1ª etapa se encontram em patamares mais elevados 

com relação às drenagens e apresentam elevado grau de antropização, seja pelo 

plantio de pinus ou pela urbanização crescente no entorno. As Figuras 208 a 213 

ilustram o contexto atual dessas áreas. 

 

A primeira opção de área pretendida para implantação da Fábrica de Aduelas da 2ª 

etapa encontra-se numa encosta com suave inclinação, nas margens do rio 

Bachacheri, com relativa visibilidade do solo e feições erosivas nas cotas mais 

elevadas. 
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Figura 208 - Detalhe do relevo pouco 

acidentado e áreas de alagamento nas 

margens do rio Iguaçu 

Figura 209 - Áreas de cavas geradas pela 

retificação do rio Iguaçu 

  

Figura 210 - Vista de área do Pátio de 

Manobras da CIC-Sul com solo exposto e 

pinus no entorno 

Figura 211 - Leito do rio Bacacheri 

 

  

Figura 212 – Povoamento de pinus, em meio 

a regeneração nativa do Pátio CIC-Sul 

Figura 213 - Área de topos com suaves 

inclinações em campo na margem direita do 

rio Bacacheri 
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A área objeto da pesquisa, em âmbito regional, insere-se nos domínios do 

compartimento geomorfológico do Primeiro Planalto sendo, em um contexto mais 

amplo, composta por um grande número de características ambientais favoráveis à 

implantação humana. Dentre as principais são citadas: 

 

 Existência de amplas e variadas formações ambientais que favorecem o suporte 

necessário para o abastecimento de populações humanas dependentes dos 

recursos florísticos e faunísticos locais; 

 Cobertura sedimentar constituída de depósitos continentais tais como leques 

aluviais e fluviais, colúvios, entre outros, possibilitando prever a ocorrência de 

sítios arqueológicos preservados sob a matriz sedimentar subsuperficial; 

 Presença, na formação litológica de basalto e arenito associados a corredeiras e 

margens de rios, incluindo os depósitos de seixos. Estas são matérias-primas 

favoráveis à exploração das populações pré-coloniais; 

 O Primeiro Planalto, regionalmente, apresenta uma paisagem com grandes 

platôs nas encostas, abundância de recursos minerais (argilas e matéria-prima 

lítica), florística e faunística, entre outros, permitindo identificar elementos 

potenciais em termos da ocorrência de sítios arqueológicos, relacionados a 

ocupações por grupos de caçadores-coletores, grupos ceramistas, populações 

históricas, entre outros, representantes de um sistema socioeconômico 

bastante diversificado. 

 

Avaliando-se localmente a área pesquisada, contudo, verifica-se que muitos dos 

elementos paisagísticos favoráveis à implantação humana pretérita encontram-se 

alterados pela urbanização e demais intervenções correlatas.  

 

Na região Sul de Curitiba, em bairros como Umbará, Ganchinho, Tatuquara e Campo 

do Santana, há remanescentes de locais que proporcionam boa visibilidade do entorno 

e condições de implantação de acampamentos fixos ou temporários. Com relação às 

fontes de recursos naturais, destaca-se, sobretudo, a mata de araucárias, hoje 

bastante alterada, mas que no passado certamente constituiu-se em uma das 

principais fontes de alimento, além da fauna, através da caça e da pesca, destacando-

se a importante presença do rio Iguaçu, bem como de seus afluentes na bacia do alto 

curso. 
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Pontos de Vistoria Arqueológica (PVAs) 

 

O levantamento em campo procurou cobrir as diferentes parcelas ambientais com 

potencial para a ocupação humana pretérita e presença de compartimentos capazes 

de preservar possíveis registros arqueológicos pré-coloniais e históricos nas 

proximidades das áreas pretendidas para BFs, Fábricas de Aduelas e Pátio 

Metroviário.  

 

Desta forma, propiciou, ainda através de levantamentos oportunísticos, uma amostra 

dos estratos físico-ambientais passíveis de conterem vestígios arqueológicos ou 

informações de relevância histórico-arqueológica. Para cada local vistoriado foi 

atribuído a denominação de Ponto de Vistoria Arqueológica (PVA). Essas vistorias 

foram realizadas nos limites da AID e ADA do empreendimento (Figuras 214 e 215) e 

consistiram em caminhamentos com verificação de superfície e avaliação do entorno, 

bem como realização de intervenções em subsuperfície (sondagens) quando 

oportuno. 

 

Apenas as vistorias nas áreas da Fábrica de Aduelas da 1ª etapa e da 2ª etapa, 

localizadas nos bairros Pinheirinho e Boa Vista, respectivamente, foram realizadas nos 

limites da AID, devido ao impedimento do acesso em ambas às áreas. Apesar disso, a 

potencialidade arqueológica é indicada a partir das contextualizações etno-históricas, 

arqueológicas e das variáveis ambientais, bem como das feições observadas no 

entorno. No total, foram realizados 9 PVA, descritos a seguir. 
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Figura 214 – Mapa dos Pontos de Vistoria Arqueológica nas áreas de influência do Metrô - região norte de Curitiba 
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Figura 215 - Mapa dos Pontos de Vistoria Arqueológica nas áreas de influência do Metrô - região sul de Curitiba 
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Quadro 84 - Ponto de Vistoria Arqueológica 1 

Coordenadas UTM: (22J) 0676859/7170984 Localização: Bota-fora 3 

Município: São José dos Pinhais  Uso do solo: Pastagem 

Potencial Arqueológico: baixo Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

Vistoria realizada em área de várzea na margem esquerda do rio Iguaçu, 

caracterizado por pastagens e cavas.  

 

A vistoria consistiu no caminhamento e visualização de superfície na área e entorno 

imediato, numa área de 130 x 110 m. Devido à compartimentação topográfica sujeita a 

inundações, bem como o alto grau de revolvimento da matriz sedimentar e a não 

evidenciação de vestígios arqueológicos, avalia-se que a área apresenta baixo 

potencial arqueológico.  

 

Na margem esquerda do rio há a presença de Floresta Ombrófila Mista Aluvial (mata 

ciliar) e topos com suaves inclinações a aproximadamente 850 m do PVA 01 (coord. 

UTM 675952/7171075) com alto potencial arqueológico, corroborado pelo registro, 

num raio de 2 km, de sítios e ocorrências arqueológicas. Não foi possível realizar 

vistoria na área devido a não permissão do proprietário, que permitiu somente a 

passagem pela estrada vicinal a partir do Contorno Leste, utilizada como acesso à 

área vistoriada. As Figuras 216 a 218 ilustram o contexto desse ponto. 

 

  
Figura 216 - Área alagada na margem 

esquerda do rio Iguaçu 

 

Figura 217 - Caminhamento sistemático na 

área do bota-fora 3 
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Figura 218 - Área de topo com alto potencial 

arqueológico no entorno do PVA 01 

 

 

Quadro 85 - Ponto de Vistoria Arqueológica 02 

Coordenadas UTM: (22J) 0668989/7165268 Localização: Bota-fora 1 

Município: Curitiba  
Uso do solo: Pastagem e Área Pioneira de 

Influência Fluvial (banhado) 

Potencial Arqueológico: baixo Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

  

Vistoria realizada nas margens da Rodovia BR-116 sentido Fazenda Rio Grande, nas 

áreas de cavas geradas pela retificação do rio Iguaçu, o qual dista 970 m. A área 

apresenta pastagem e vegetação arbustiva de baixa densidade em meio a áreas de 

banhado. Na área vistoriada foram realizados caminhamentos sistemáticos cobrindo 

uma área de 100 x 40 m. Devido a boa visibilidade da superfície do solo, não foram 

realizadas intervenções de subsuperfície. Não foram localizados vestígios 

arqueológicos (Figuras 219 e 220).  

 

Avalia-se que a área apresenta baixo potencial arqueológico, com médio/alto potencial 

arqueológico para áreas de topo alongado com mata secundária localizadas no 

entorno, haja vista a localização de três ocorrências arqueológicas no entorno 

noroeste, relacionadas às tradições Umbu, Itararé e Tupiguarani (CEPA, 2009). 
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Figura 219 - Vegetação característica da área 

do PVA 02 

Figura 220 - Caminhamento sistemático na 

área do PVA 02 

 

Quadro 86 - Ponto de Vistoria Arqueológica 03 

Coordenadas UTM: (22J) 0668834/7166242 Localização: Bota-fora 2 

Município: Curitiba  Uso do solo: Pastagem 

Potencial Arqueológico: médio Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

A área vistoriada se localizada na margem oposta da Rodovia BR-116 onde foi 

realizado o PVA 02. O uso do solo predominante é de pastagem, com área utilizada 

como porto de areia e vegetação secundária no entorno. O PVA 03 foi realizado em 

área de topo com pastagem, tendo sofrido intervenções no solo devido a construção 

de habitações e locação de placas de publicidade (Figuras 221 a 223).  

 

Em área de pastagem no mesmo compartimento topográfico nas proximidades e com 

a visibilidade do solo baixa, foi realizada uma intervenção de subsuperfície para 

verificação estratigráfica, localizada nas coordenadas UTM 0668905/7166175 

(precisão: 5 m). O solo apresentou coloração 2.5 YR ¾1, com textura argilo arenosa e 

baixa compactação no primeiro horizonte até os 34 cm de profundidade. 

 

No segundo horizonte, identificado até os 50 cm, o solo apresentou coloração 2.5YR 

5/8, com textura silto-argilosa e compactação média. Não foram verificados vestígios 

arqueológicos. A área foi avaliada com de médio potencial arqueológico, com entorno 

de baixo potencial arqueológico.  

 

695                                                 
1 Sistema Munsell de ordenação de cores. Todas as referências à coloração do solo apresentadas são 
baseadas nas Munsell Color Charts (MUNSELL, 1994).   

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

411 

  

Figura 221 - Visualização de área de topo com 

formação secundária de Floresta Ombrofila 

Mista no PVA 03 

Figura 222 - Abertura de sondagem de 

subsuperfície no PVA 03 

 

 

Figura 223 - Pesquisador verificando a 

presença de vestígios arqueológicos no 

sedimento da sondagem 

 

 
Quadro 87 - Ponto De Vistoria Arqueológica 04 

Coordenadas UTM: (22J) 0683340/7167303 Localização: Bota-fora 5 

Município: São José dos Pinhais  

Uso do solo: Formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

alterada 

Potencial Arqueológico: baixo Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

Vistoria realizada em área de terraço fluvial, a 250 m da margem esquerda do rio 

Miringuava e nas proximidades da Rodovia BR-375, próxima a localidade de São 

Marcos. No PVA a vegetação é caracterizada Formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Figura 224). 

 

Foram realizados caminhamentos sistemáticos numa área de 150 x 100 m de modo a 

verificar o solo exposto em estrada na lateral da área. Não foram localizados vestígios 

arqueológicos durante as verificações de superfície. Avalia-se que a área apresenta 
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baixo/médio potencial arqueológico, com entorno de médio/alto potencial arqueológico, 

em áreas de topos aplainados na margem direita do rio Miringuava com vegetação 

secundária (Figura 225). 

 

  

Figura 224 - Visualização da área do PVA 04 Figura 225 - Caminhamento sistemático em 

área com visibilidade do solo 

 

Quadro 88 - Ponto de Vistoria Arqueológica 05 

Coordenadas UTM: (22J) 0677794/7171928 Localização: Bota-fora 4 

Município: Curitiba  
Uso do solo: Formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista estágio inicial 

Potencial Arqueológico: baixo/médio Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

A área vistoriada compreende trecho ao longo do acesso a partir da avenida Marechal 

Floriano Peixoto ao Jardim Zoológico, caracterizado por estágio inicial de formação 

secundária de Floresta Ombrófila Mista. Foram realizadas verificações nas margens 

da estrada e caminhamentos para visualização de superfície. Não foram identificados 

vestígios arqueológicos na área e ao longo do acesso ao Jardim Zoológico (Figura 

226).  

 

De maneira geral, a área apresenta potencial avaliado de baixo a médio, devido ao 

compartimento topográfico pouco favorável ao padrão de assentamento de 

populações pré-coloniais e alterações na matriz sedimentar.   
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Figura 226 - Visualização da área do PVA 05 

 

Quadro 89 - Ponto de Vistoria Arqueológica 06 

Coordenadas UTM: (22J) 670278/ 7174342; 

sondagem 1: 0670239/ 7174483; sondagem 2: 

0670354/ 7174625. 

Localização: Pátio CIC-Sul 

Município: Curitiba  

Uso do solo: antigos povoamentos de pinus e 

eucalipto, formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

alterada 

Potencial Arqueológico: médio/alto Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 
Vistoria realizada em área de topo aplainado, com drenagem no entorno norte (Figura 

226). A vegetação desta área foi detalhada no item 4.4.1.1 deste documento.  

 

Foram realizadas atividades de caminhamento sistemático para verificação de 

vestígios em superfície numa área de 430 x 200 m e sondagens em dois pontos para 

verificação em subsuperfície. Durante o caminhamento, verificou-se que a área 

apresenta pequenos blocos de quartzo leitoso. A sondagem 1, realizada na área com 

vegetação rasteira, apresentou solo com alta compactação, coloração 7.5YR 8/1 e 

textura argilosa, indicando alteração na matriz sedimentar. Na sondagem 2, realizada 

na área de mata secundária, o solo apresentou coloração 7.5YR ¾ até os 40 cm, 

textura areno-argilosa e inclusões de raízes (Figuras 227 e 228).  

 

Nas atividades de verificação de superfície e subsuperfície não foram identificados 

vestígios arqueológicos. Avalia-se, no conjunto de elementos paisagísticos e geo-

ambientais presentes no PVA 06, que a área apresenta alto potencial arqueológico, 

sobretudo a porção mais norte do Pátio, com Floresta Ombrófila Mista Aluvial alterada, 

pelo compartimento topográfico favorável, boa preservação da matriz sedimentar e 

proximidade com cur o d’  ua. O entorno foi ava iado  o o de  édio  oten ia  

arqueológico, devido as alterações causadas na matriz sedimentar em função do 
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plantio de pinus e utilização da área plana anteriormente e a presença de matéria-

prima para confeccção de artefatos líticos expeditos (Figura 229). 

 

  

Figura 227 - Área de topo aplainado com 

presença de cascalheira e blocos de rocha 

Figura 228 - Verificação em área com solo 

exposto e plantio de pinus no entorno 

 

 

Figura 229 - Verificação do sedimento proveniente de 

sondagem em área de Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

alterada, no PVA 06 

 

Quadro 90 - Ponto de Vistoria Arqueológica 07 

Coordenadas UTM: (22J) 0677603/7191107 

(sondagem 1); sondagem 2: 0677556/7191051 

Localização: Fábrica de Aduelas 2ª etapa (opção 

1) – Boa Vista 

Município: Curitiba  Uso do solo: vegetação gramínea 

Potencial Arqueológico: médio/baixo Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

Área de meia encosta com vegetação gramínea, entre a Av. Paraná e rua João Gbur, 

na margem esquerda do rio Bacacheri. A área apresenta pouca inclinação, com a 

formação de pequenos patamares até a baixa encosta. O solo apresenta feições 

erosivas nas áreas vistoriadas de cota mais elevada, indicando que atividades de 

terraplenagem alterando a matriz sedimentar, contendo ainda blocos de quartzo 

hialino dispersos em superfície (Figura 230 e 231).  



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

415 

 

  

Figura 230 - Visualização de área de meia 

encosta do PVA 07 

Figura 231 - Feições erosivas no entorno 

norte do PVA 07 

 

Foram realizadas atividades de caminhamento sistemático por uma área de 145 m x 

76 m, bem como duas intervenções de subsuperfície para verificação de vestígios em 

profundidade. Na primeira, realizada na mesma coordenada de registro do PVA, o solo 

apresentou dois horizontes, o primeiro de coloração 7.5YR 7/1 de textura areno-

argilosa e compactação média, até os 10 cm de profundidade, a partir da qual passou 

a apresentar coloração 7.5YR 6/8 e alta compactação, que impediu o aprofundamento 

além de 22 cm. Em área mais próxima ao rio, a 75 m da sondagem 1, a sondagem 2 

apresentou solo com horizonte único, de coloração 7.5YR 6/8 e textura argilosa e alta 

compactação até o nível final de 30 cm. Em ambas atividades não foram evidenciados 

vestígios arqueológicos. Avaliou-se a área como de médio potencial arqueológico, 

localizado em compartimento ambiental favorável a implantação de sítios pré-coloniais 

de populações caçadoras-coletoras, mas com a matriz sedimentar consideravelmente 

alterada (Figuras 232 e 233).  

 

  

Figura 232 - Blocos de quartzo hialino 

evidenciados em superfície no PVA 07 

Figura 233 - Abertura de sondagem na área 

do PVA 07 
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Quadro 91 - Ponto de Vistoria Arqueológica 08 

Coordenadas UTM: (22J) 0676606/7191144 
Localização: Fábrica de Aduelas 2ª etapa (opção 

2) – Boa Vista 

Município: Curitiba  
Uso do solo: vegetação gramínea e Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial alterada 

Potencial Arqueológico: médio/baixo Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

Vistoria realizada no entorno da área pretendida como segunda opção para Fábrica de 

Aduelas da 2ª etapa do Metrô, nas proximidades da margem direita do rio Bacacheri. 

A vegetação da área se caracteriza por gramíneas, com Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial alterada, na margem do rio. No entorno da área vistoriada há antigas 

habitações em madeira, além de casa de alvenaria na porção norte, fora do 

alinhamento das quadras, o que indica se tratar de uma antiga habitação. Não foi 

possível entrar na área para realizar caminhamento sistemático, tendo a vistoria se 

limitado às áreas no entorno.  

 

Avalia-se que a área apresenta médio potencial arqueológico para vestígios 

arqueológicos associados a ocupações pré-coloniais e históricas recentes, com 

entorno de médio potencial nas margens do rio Bacacheri (Figuras 234 a 236). 

 

  

Figura 234 - Vegetação característica do PVA 

08 

Figura 235 - Casas antigas presentes no 

entorno da área 
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Figura 236 - Habitação antiga e fora do 

alinhamento das quadras presente na AID da 

Fábrica de Aduelas 

 

 

Quadro 92 - Ponto de Vistoria Arqueológica 09 

Coordenadas UTM: (22J) 671671/ 7177432 
Localização: Fábrica de Aduelas 1ª etapa – 

Pinheirinho 

Município: Curitiba  
Uso do solo: formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista 

Potencial Arqueológico: médio/alto Ocorrência de Material Arqueológico: Não 

 

Vistoria realizada no entorno da área pretendida para Fábrica de Aduelas da 1ª etapa 

de construção do Metrô, localizada entre as ruas Lothário Boutin e João Rodrigues 

Pinheiro ao lado do Hospital do Idoso (Figuras 237 e 238). Ressalta-se que o uso 

deste lote encontra-se impossibilitado, sendo necessário identificar outra área. 

 

Não foi possível acessar a área pela não permissão do proprietário. Na visualização 

do entorno tanto a partir da rua Lothário Boutin como da rua João Rodrigues Pinheiro, 

verificou-se que estão sendo realizadas obras de engenharia civil que alteraram boa 

parte da matriz sedimentar. Nessa área, foram localizadas quatro ocorrências 

arqueológicas durante as pesquisas nas áreas de influência da Linha Verde (CEPA, 

2009). Essas evidências dizem respeito a duas ocorrências históricas recentes, uma 

neobrasileira e outra cerâmica relacionada à Tradição Itararé. 

 

Avalia-se que a área apresenta médio potencial arqueológico para as áreas formação 

secundária de Floresta Ombrófila Mista no entorno e alto potencial para a área 

delimitada entre as ruas supracitadas, sobretudo na divisão do terreno próximo à Linha 

Verde (Figura 239).  
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Figura 237 - Entorno da área a partir da rua 

Lothário Boutin. A direita visualiza-se muro de 

empreendimento recente 

Figura 238 - Visualização da área pretendida 

para fábrica de aduelas 

 

 

Figura 239 - Formação secundária de Floresta 

Ombrófila Mista no entorno próximo adjacente 

à Linha Verde 

 

 

Potencial Histórico Arqueológico das Áreas de Influência 

 

O Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico e Histórico-Cultural indicou que a área de 

inserção do empreendimento apresenta diferentes níveis de potencial para a 

ocorrência de remanescentes arqueológicos, tanto pré-coloniais quanto históricos. 

Este potencial foi estimado a partir do levantamento das informações secundárias e 

primárias referentes às diferentes áreas de influência do Metrô de Curitiba.  

 

Para a AII, cabe ressaltar o contexto de ocupação da Bacia Hidrográfica do Alto Rio 

Iguaçu, onde somente para a região sul do município de Curitiba há registro de 13 

sítios arqueológicos e 40 ocorrências arqueológicas de diferentes tradições culturais. 

Entre essas tradições, destacam-se os sítios arqueológicos pré-coloniais de grupos 

ceramistas das Tradições Itararé e Tupiguarani e os registros arqueológicos de grupos 
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caçadores-coletores (representantes das Tradições Umbu). Para o período histórico, 

destacam-se a presença de sítio   o oniai   o  a ru ri a “neo- ra i eiro” e “ i tóri o” 

para ocupações a partir de fins do século XIX e ao longo do século XX.  

 

O padrão de implantação dos sítios arqueológicos na região sugere a correlação entre 

uma série de variáveis para o estabelecimento das populações pré-coloniais na área, 

tais como compartimento topográfico favorável e disponibilidade de recursos 

alimentares que se aproveita dos recursos hídricos oferecidos pelo rio Iguaçu; bem 

como pela proximidade com relação aos caminhos antigos utilizados durante os 

séculos XVIII e XIX. Nesse sentido, ressalta-se a potencialidade arqueológica das 

áreas de influência do Metrô de Curitiba no contexto de continuidade espacial da 

ocupação na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Iguaçu e do planalto curitibano. 

 

Para determinação das potencialidades arqueológicas na área do empreendimento, 

foram realizados, através de caminhamentos e vistorias de superfície, 09 PVA 

distribuídos na ADA e AID. De acordo com suas características topográficas, uso do 

solo, acessibilidade e visibilidade, presença ou não de vestígios arqueológicos e 

levando-se em consideração as variáveis ambientais de relevância arqueológica, a 

área de influência do empreendimento, de modo geral, foi indicada como possuindo 

médio potencial arqueológico.  

 

Com relação aos dados ambientais de relevância arqueológica, cabe destacar os 

aspectos favoráveis da geomorfologia, com presença de áreas de encosta com relevo 

suave, topos alongados, apesar da região como um todo ser caracterizada por 

ocupações recentes nessas áreas; hidrografia e paisagens geoecológicas escolhidas 

por grupos pré-coloniais e históricos para seus assentamentos. Destacam-se, de 

maneira geral, as seguintes características: 

 Disponibilidade de água como fonte de provimento, de alimentação e 

acessibilidade, recursos amplamente utilizado por grupos humanos pré-

coloniais e históricos; 

 Presença de corredeiras como fonte para obtenção de alimentos e locais de 

passagem; 

 Presença de rochas passíveis de transformação e/ou manutenção de artefatos; 

 Relevo favorável à localização de sítios arqueológicos de diferentes grupos 

humanos correspondentes em áreas de topo, encostas suaves e terraços; 
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 Tipos de solo férteis que permitiram a horticultura, o que inclui grupos dos 

períodos pré-colonial – tais como os horticultores associados às Tradições 

Itararé e Tupiguarani –  e histórico. 

 

Apesar do conhecido potencial arqueológico da região e de suas características 

ambientais, não foram identificados vestígios arqueológicos durante as vistorias em 

campo, o que não diminui, no entanto, o potencial arqueológico do local. A média 

potencialidade da área para sítios arqueológicos é atribuída, sobretudo, em 

decorrência do alto grau de alteração da matriz sedimentar em decorrência do uso e 

ocupação do solo em compartimentos ambientais favoráveis especialmente para o 

estabelecimento das populações pré-coloniais. A distribuição dos pontos de vistoria 

arqueológica, somada às informações secundárias provenientes de outras pesquisas 

permitiu obter uma cobertura satisfatória dos diversos compartimentos ambientais com 

potencialidade arqueológica.  

 

No que diz respeito às áreas com potencialidade arqueológica para sítios 

arqueológicos pré-coloniais e históricos, avalia-se que as áreas possuem baixo 

potencial arqueológico, sobretudo na área dentro dos limites da AID e ADA, 

pretendidas para BFs e Fábricas de Aduelas, ainda que a cobertura da área não possa 

ter sido ampliada em campo, devido à dificuldade para acesso. Para a área do Pátio, 

avalia-se que a área apresenta alto potencial arqueológico. 

 

Nesse sentido, considerando-se os dados secundários levantados no contexto da AII e 

o verificado in loco, bem como a inexistência de registros arqueológicos nas vistorias 

realizadas na ADA e AID, avalia-se a área pretendida para a instalação das referidas 

estruturas de apoio do empreendimento como possuindo de médio a alto potencial 

arqueológico.  

 

No que diz respeito aos limites da ADA, por localizar-se muito próximo ao rio e 

apresentar, em diversos pontos, áreas inundáveis, atribui-se baixo potencial 

arqueológico para assentamentos, acampamentos e para sítios de oficinas líticas e/ou 

outras atividades de populações pré-coloniais.  

 

No que diz respeito à AID, onde se verificam solos férteis para o plantio de alimentos e 

relevos suaves, bem como relevos acidentados com declividade elevada, atribui-se 

médio a alto potencial arqueológico, pois tais indicadores reforçam a potencialidade 

para instalação ou passagem de grupos humanos no local, tanto pré-coloniais como 
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em período pós-colonial. É considerado alto o potencial arqueológico no contexto da 

AII, conforme atestam os dados secundários levantados (registro de vários sítios 

arqueológicos na região).  

 

4.6.2.3 PATRIMÔNIO MATERIAL E HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Com relação ao patrimônio edificado nas áreas de influência do empreendimento, 

observa-se a presença de 1 bem tombado em esfera federal, 58 na esfera estadual e 

as principais unidades de interesse de preservação (UIP) numa área de até 500 m  no 

entorno do eixo do empreendimento conforme apontado no EIA (ECOSSISTEMA, 

2010). No Anexo III, são apresentadas 40 UIPs passíveis de impacto na área em que 

a linha do metrô atravessa setor histórico da cidade, nas ruas Barão de Rio Branco e 

Riachuelo. 

 

4.6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os trabalhos desenvolvidos de Avaliação Arqueológica para Estudo Complementar de 

Impacto Ambiental do Metrô, com áreas de instalação de BFs, futuro Pátio Metroviário 

e Fábricas de Aduelas pretendidas em Curitiba e São José dos Pinhais, consistiram na 

avaliação do potencial das áreas de influência do empreendimento (AII, AID, ADA) no 

que se refere ao patrimônio arqueológico.  

 

Para tanto, foram levantados dados secundários e primários acerca dos diferentes 

grupos humanos e das diferentes culturas presentes na região desde o período pré-

colonial até a atualidade. No que diz respeito ao patrimônio arqueológico, as 

avaliações em campo consistiram na realização de PVA nos limites da ADA e AID, 

com o objetivo de avaliar o potencial destas áreas para o assentamento de grupos 

humanos e a consequente presença de vestígios arqueológicos, pré-coloniais ou 

históricos. Os critérios de avaliação levaram em consideração as variáveis ambientais 

de relevância arqueológica, características dos sítios identificados na região, com base 

nos dados secundários histórico-arqueológicos levantados, uso e ocupação do solo, 

acessibilidade e visibilidade. 

 

Foram realizados 9 PVA, nos quais não foram identificados vestígios arqueológicos. 

Com base nos critérios mencionados, avaliou-se o potencial arqueológico da área 

pretendida para o empreendimento como baixo para sítios arqueológicos de 

populações pré-coloniais e médio para sítios arqueológicos históricos.  



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

422 

 

Nos limites da ADA, avaliou-se potencial arqueológico baixo, sobretudo em áreas 

alagadiças e próximas ao rio; na zona estabelecida como AID, o potencial foi avaliado 

como médio/alto, pois apesar de terem sido verificados diversos indicadores potenciais 

para a instalação de grupos humanos, sobretudo durante a pré-história (como matéria-

prima para confecção de artefatos líticos e importante curso de água - rio Capão 

Grande, solo fértil, áreas de topo, terraço e encostas suaves, onde se faz possível o 

estabelecimento de acampamentos), a área encontra-se atualmente bastante 

modificada, com remoção praticamente completa da cobertura vegetal original para 

atividades agropastoris e urbanas.  

 

Com relação ao patrimônio edificado e o registro de sua significância pública, estes 

foram avaliados através dos atos de tombamento Federal e Estadual e da 

determinação em nível municipal de UIPs (Unidade de Interesse a Preservação), 

dispostas ao longo do traçado do empreendimento. Verifica-se que são inúmeros os 

bens edificados de interesse no perímetro da ADA (50 m) e AID (150 m), destacando 

aqueles dispostos no setor histórico da cidade e nos eixos das ruas Barão do Rio 

Branco, XV de Novembro, Riachuelo e avenidas Sete de Setembro e João Gualberto.  

 

Destacam-se ainda os bens de elevada significância histórica e arquitetônica dispostos 

na ADA, como o prédio do antigo Paço Municipal (praça Generoso Marques), a Praça 

Eufrásio Correia e Palácio do Congresso (atual Câmara Municipal), Palácio do 

Governo (atual Museu da Imagem e do Som), demais sobrados situados na rua Barão 

do Rio Branco, a Estação Ferroviária, o Palácio Riachuelo, o Passeio Público e seu 

portal, o Colégio Estadual do Paraná, o Solar dos Leões, a Capela Nossa Senhora da 

Glória e a Casa Iwersen.  

 

Esses eixos e bens edificados também representam, do ponto de vista arqueológico, 

potencial de subsolo para a ocorrência de vestígios associados à evolução do quadro 

urbano e sócio-cultural da cidade e seus moradores. Exemplo disto é o antigo Largo 

do Nogueira (atual praça 19 de Dezembro), que abrigou o Mercado Municipal, quando 

este foi transferido do local onde seria construído o Paço Municipal (praça Generoso 

Marques). 

 

Disto resulta a avaliação de elevado potencial histórico-arqueológico da ADA e AID da 

Linha Azul do Metrô de Curitiba, sendo necessária a aplicação de medidas preventivas 

para sua constatação antes do início das obras do empreendimento (principalmente 
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aquelas que deverão intervir nas camadas superficiais do solo e calçamentos 

urbanos). Por outro lado, grande preocupação deve ser dada ao Patrimônio Edificado, 

principalmente quanto à previsão de possíveis trepidações, ruídos, vibrações e 

recalques associados à implantação e operação do empreendimento, tal como 

apontado no EIA (ECOSSISTEMA, 2010). 

 

4.7 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA 

 

4.7.1 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA – 2005 

 

Em 2005, dia 15 de setembro (quinta feira), foi realizada uma pesquisa de opinião 

pública em relação a implantação do Metrô em Curitiba, ao longo do Eixo Norte-Sul, 

das 08:00 às 18:00 horas. 

 

O referido eixo foi dividido em 22 trechos em que os pesquisadores abordavam 

usuários do transporte coletivo e transeuntes. Ao todo foram entrevistadas 2.304 

pessoas, sendo 1.118 do sexo masculino e 1.186 do sexo feminino. 

 

O questionário aplicado contemplava as seguintes perguntas: 

1) É favorável a implantação do Metrô em Curitiba? 

2) É usuário do transporte coletivo no Eixo Norte-Sul? 

3) Com a implantação do Metrô em Curitiba, passaria a utilizá-lo? 

4) Na sua opinião, com a implantação do Metrô em Curitiba: 

 A segurança 

o Vai aumentar; 

o Fica igual; 

o Vai diminuir. 

 A rapidez: 

o Vai aumentar; 

o Fica igual; 

o Vai diminuir. 

 A poluição: 

o Vai aumentar; 

o Fica igual; 

o Vai diminuir. 

 O conforto: 

o Vai aumentar; 
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o Fica igual; 

o Vai diminuir. 

5) Conforme o projeto (mostrar desenho), a paisagem urbana na canaleta atual ficará: 

 Melhor; 

 Igual; 

 Pior. 

6) Prefere (hoje): 

 Chegar mais rápido ao destino; 

 Usufruir da paisagem ao longo da viagem (ver lojas, movimento de veículos, 

casas, etc.); 

 Não sabe. 

 

A partir disso, os resultados obtidos foram: 

- Pergunta 1: 1.539 (81,69%) de pessoas favoráveis a implantação do Metrô e 255 

pessoas desfavoráveis; 

- Pergunta 2: 1.612 pessoas eram usuárias do transporte coletivo e 255 não eram 

usuárias; 

- Pergunta 3: 1.652 (87,69%) afirmaram que utilizariam o Metrô caso ele fosse 

implantado e 143 pessoas afirmaram que não utilizariam; 

- Pergunta 4: em relação a segurança 842 (44,69%) disseram que ficará igual, 753 

(39,97%) disseram que vai aumentar. Em relação a rapidez, 1.684 (89,38%) disseram 

que irá aumentar. E em relação à poluição, 1.244 (66,03%) disseram que vai aumentar 

e 582 (30,89%) pessoas disseram que ficará igual. 

- Pergunta 5: ao mostrar o desenho 1.651 (87,63%) pessoas afirmaram que a 

paisagem urbana ficará melhor; 

- Pergunta 6: 1.511 (80,20%) pessoas afirmaram que preferem chegar mais rápido ao 

destino. 

 

4.7.2 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA – 2014 

 

Visando atualizar os dados da percepção da população em relação a pesquisa de 

opinião pública efetuada em 2005, no dia 17 de julho de 2014 (quinta feira) foi 

realizada a nova Pesquisa de Opinião Pública a respeito da implantação do Metrô de 

Curitiba. Para tanto foi adotada a metodologia de amostragem não probabilística por 

cotas, das quais cada pesquisador entrevista um número predefinido de pessoas em 

cada uma das categorias determinadas. A mesma foi realizada no período das 07:00 

às 19:00, em dois turnos de seis horas: das 07:00 às 13:00 e das 13:00 às 19:00. 
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Visando atender um nível de confiança equivalente a 95%, o número mínimo de 

entrevistas é de 1.884, já contemplando a margem de erro de 3% para mais ou para 

menos. Neste cálculo utilizou-se a população total de Curitiba segundo o Censo do 

IBGE de 2010, de 1.751.907 habitantes.  

 

O traçado do Metrô foi dividido em 12 trechos, sendo eles descritos no Quadro 93 e na 

Figura 240, o questionário adotado para a realização da pesquisa está indicado no 

Quadro 94. 

 

Quadro 93 – Divisão dos Trechos 

Nº DO TRECHO INÍCIO FIM 

1 Terminal do Santa Cândida Rua Antônio Lago 

2 Rua Antônio Lago Rua Antônio Cavalheiro 

3 Rua Antônio Cavalheiro Rua Constantino Marochi 

4 Rua Constantino Marochi Rua XV de Novembro 

5 Rua XV de Novembro Rua 24 de Maio 

6 Rua 24 de Maio Av. Pres. Getúlio Vargas 

7 Av. Pres. Getúlio Vargas Rua João Geara 

8 Rua João Geara Rua Itajuba 

9 Rua Itajuba Rua João Bonat 

10 Rua João Bonat Rua Des. Ernani G. Cartaxo 

11 Rua Des. Ernani G. Cartaxo Terminal do Pinheirinho 

12 Praça Rui Barbosa Rua Alferes Poli 
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Figura 240 – Divisão dos Trechos da Pesquisa de Opinião - 2014
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Quadro 94 – Questionário da Pesquisa de Opinião - 2014 

PESQUISA DE OPINIÃO 

IMPLANTAÇÃO DO METRÔ EM CURITIBA 

 

Trecho:  ________________________ até ___________________________ 

01 – Sentido:        1- Norte/Sul           2- Sul/Norte  

02 – Endereço / Nome da Estação: ___________________________________________  

03 - O(A) sr(a) é favorável à implantação do metrô?  

     1 – Sim           2 - Não. Por que? ____________________________        3 - Não sabe  

04 - O(A) sr(a) é usuário do Transporte Coletivo no Eixo Norte/Sul?  

     1 – Sim           2 - Não. Por que? ____________________________        3 - Não sabe  

05 - Com a implantação do metrô o sr(a) passaria a utilizá-lo?  

     1 – Sim           2 - Não. Por que? ____________________________        3 - Não sabe  

06 – Bairro de moradia: _______________________________ 07 – Idade: _______ anos  

08 – Sexo:           Masculino               Feminino  

Horário: ________ Data: ____/____/2014 Pesquisador: ________________________  

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir da realização da pesquisa de 

opinião. 

 

- Pergunta 1: É favorável à implantação do Metrô? 

 

Inicialmente as pessoas abordadas foram questionadas a respeito de seu 

posicionamento em relação à implantação do Metrô em Curitiba. Dentre os 2.035 

entrevistados, cerca de 79,21% das pessoas são favoráveis, equivalendo a 1.612 

pessoas, sendo que 802 são do sexo feminino e 810 do sexo masculino, conforme 

descrito no Quadro 95, Figuras 241 e 242. 

 

Cerca de 14,59% dos entrevistados, equivalente à 297 pessoas, não são favoráveis a 

implantação do Metrô e suas justificativas encontram-se descritas no Quadro 96. As 

justificativas apresentadas pelos entrevistados foram agrupadas por temas comuns, de 

modo a facilitar a compreensão, bem como o tratamento dos dados estatisticamente. 

Ressalta-se que das 297 pessoas desfavoráveis a implantação do Metrô 18,18% dos 

entrevistados (54 pessoas) acreditam que sua implantação é desnecessária. E 

14,14%, 42 pessoas, acreditam que o custo para sua implantação é muito elevado. 

Por fim, 6,19% dos entrevistados (126 pessoas) não sabem se são favoráveis ou não 

a implantação do metrô, mantendo-se neutras em relação a esta pesquisa de opinião. 
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Quadro 95 – Resultados da Pergunta 1 

SEXO SIM NÃO NÃO SABE TOTAL % 

FEMININO 802 155 83 1040 51,11 

MASCULINO 810 142 43 995 48,89 

TOTAL 1612 297 126 2035 100 

% 79,21 14,59 6,19 100 
 

 

 
Figura 241 – Resultados da Pergunta 1 

 
 

 
Figura 242 – Porcentagem de Entrevistados Favorável a Implantação do Metrô 
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Quadro 96 – Justificativas Apresentadas por Entrevistados Desfavoráveis a 

Implantação do Metrô 

JUSTIFICATIVA TOTAL % 

Ônibus 

O transporte atual é eficiente 18 6,06 

Há necessidade de melhorar o sistema atual de transporte 18 6,06 

Atenderá poucas regiões da cidade 7 2,36 

Não vai utilizá-lo se implantado 3 1,01 

Metrô tem super lotação 2 0,67 

Obra 

Sua obra causará transtornos na cidade 17 5,72 

Sua obra será muito demorada 10 3,37 

Sua obra irá abalar as estruturas existentes no entorno 2 0,67 

A cidade não possui estrutura 34 11,45 

Sua obra deveria ser por outro método construtivo 6 2,02 

Meio 

ambiente 

O solo de Curitiba é impróprio 5 1,68 

A cidade possui muitos rios 5 1,68 

Por riscos de inundação ou porque chove demais 3 1,01 

Custos 
O custo para implantação é elevado 42 14,14 

Há prioridade de investimento em outros serviços públicos 8 2,69 

Não trará 

melhorias 

Desnecessário 54 18,18 

Não acredita em sua implantação 21 7,07 

Não irá resolver ou poderá piorar o sistema de transporte 

público 
16 5,39 

Segurança 
Problemas de segurança ou violência 3 1,01 

Transtornos de ansiedade 1 0,34 

Não sabe Não sabe / não informou 22 7,41 

Total 297 100 

 
 

- Pergunta 2: É usuário do Transporte Coletivo no Eixo Norte/Sul? 

 

Em relação à utilização do transporte coletivo no Eixo Norte/Sul por parte dos 

entrevistados, 86,73% (equivalente a 1.765 pessoas) afirmaram que utilizam o mesmo, 

sendo 918 pessoas do sexo feminino e 847 do sexo masculino, conforme descrito no 

Quadro 97 e na Figura 243. 

 

O total de pessoas que não são usuárias do sistema de transporte coletivo no referido 

eixo é de 12,97% dos entrevistados, equivalente a 264 pessoas, 124 mulheres e 140 

homens. Dentre estes 42,05%, 111 pessoas, não informaram o motivo e 29,17%, 77 

pessoas, informaram que utilizam automóvel como meio de transporte, conforme 

Quadro 98.  Do total de 2.035 entrevistados, apenas 6 pessoas, 0,29%, não sabem se 

utilizam o transporte coletivo no Eixo Norte/Sul. 
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Quadro 97 – Resultados da Pergunta 2 

SEXO SIM NÃO NÃO SABE TOTAL % 

FEMININO 918 124 2 1044 51,30 

MASCULINO 847 140 4 991 48,70 

TOTAL 1765 264 6 2035 100,00 

% 86,73 12,97 0,29 100 
 

 

 
Figura 243 – Resultados da Pergunta 2 

 

Quadro 98 – Justificativas apresentadas por entrevistados que não utilizam o 

transporte público no Eixo Norte/Sul 

JUSTIFICATIVA TOTAL % 

Utiliza outros 

modais 

Utiliza automóvel 77 29,17 

Utiliza moto 7 2,65 

Utiliza bicicleta 3 1,14 

Desloca-se a pé 1 0,38 

Não utiliza ônibus 4 1,52 

Realiza suas atividades próximo de sua moradia 14 5,30 

Fora da área de 

abrangência 

A linha não atende os locais onde circula 13 4,92 

Utiliza outros eixos do transporte coletivo 13 4,92 

Custo Tarifa cara 2 0,76 

Outros motivos 
Utiliza eventualmente 12 4,55 

Outros 7 2,65 

Não informou Não informou 111 42,05 

Total 264 100 
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- Pergunta 3: Com a implantação do metrô passaria a utilizá-lo? 

 

Ao perguntar aos entrevistados se eles utilizariam o Metrô caso ele seja implantado a 

maioria deles, 88,99%, respondeu que sim, equivalente a 1.811 pessoas do total de 

2.035, conforme Quadro 99 e Figura 244. 

 

Apenas 8,01% dos entrevistados (163 pessoas) afirmaram que não utilizariam o novo 

modal e suas justificativas encontram-se descritas no Quadro 100. Dentre estes 

29,45% não informaram um motivo específico e 19,63% disseram que o metrô não 

atenderá os locais onde circula. 

 

De todos os entrevistados apenas 61, equivalente a 3%, informaram que não sabem 

se utilizariam o Metrô. 

Quadro 99 – Respostas da Pergunta 3 

SEXO SIM NÃO NÃO SABE TOTAL % 

FEMININO 915 97 28 1040 51,11 

MASCULINO 896 66 33 995 48,89 

TOTAL 1811 163 61 2035 100 

% 88,99 8,01 3,00 100 
 

 

 
Figura 244 – Resultados da Pergunta 3 
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Quadro 100 – Justificativas apresentadas por pessoas que não utilizariam o Metrô 
JUSTIFICATIVA TOTAL % 

Outros modais 

Utiliza automóvel 12 7,36 

Utiliza bicicleta 2 1,23 

Desloca-se a pé 1 0,61 

Prefere ônibus 12 7,36 

Realiza suas atividades próximo de sua moradia 4 2,45 

Não utiliza transporte público 2 1,23 

Metrô tem superlotação 4 2,45 

Fora da área de 

abrangência 
O metrô não atenderá os locais onde circula 32 19,63 

Obra Sua obra deveria ser por outro método construtivo 1 0,61 

Não trará melhorias 
Desnecessário 13 7,98 

Não trará melhorias 11 6,75 

Segurança 
Transtornos de ansiedade 17 10,43 

Problemas de segurança ou violência 4 2,45 

Sem motivo específico / 

não sabe / não informou 
Sem motivo específico / não sabe / não informou 48 29,45 

Total 163 100 

 

 

- Faixa Etária 

 

Os entrevistados foram agrupados por faixa etária e, conforme descrito no Quadro 101 

e na Figura 245, nota-se que a maior ocorrência se deu entre a faixa etária de 20 a 24 

anos, com 13,61%, tanto para o sexo feminino (com 140 pessoas) quanto para o sexo 

masculino (com 137 pessoas). 
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Quadro 101 – Faixa Etária dos Entrevistados 

FAIXA ETÁRIA 
SEXO TOTAL % 

FEMININO MASCULINO 
  

Até 14 10 7 17 0,84% 

15 a 19 110 129 239 11,74% 

20 a 24 140 137 277 13,61% 

25 a 29 122 114 236 11,60% 

30 a 34 102 108 210 10,32% 

35 a 39 102 81 183 8,99% 

40 a 44 99 78 177 8,70% 

45 a 49 93 72 165 8,11% 

50 a 54 81 73 154 7,57% 

55 a 59 53 45 98 4,82% 

60 a 64 51 41 92 4,52% 

65 a 69 26 38 64 3,14% 

70 a 74 18 35 53 2,60% 

75 a 79 12 16 28 1,38% 

80 a 84 9 11 20 0,98% 

85 a 89 2 1 3 0,15% 

90 a 94 0 1 1 0,05% 

Recusou 9 9 18 0,88% 

Total 1039 996 2035 100% 
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Figura 245 – Faixa Etária dos Entrevistados 
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4.8 ANÁLISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Este item apresenta a Análise Integrada do Diagnóstico Ambiental da 

complementação e atualização do diagnóstico ambiental apresentado no Estudo de 

Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do 

sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte, 

elaborado pela Ecossistema (2010). 

 

O diagnóstico ambiental elaborado para este empreendimento é composto por 

diferentes especialidades. 

 

O Quadro 102 apresenta uma síntese das combinações ambientais atuais das 

diferentes especialidades, demonstrando as relações de dependência e/ou sinergia 

entre os fatores ambientais, de forma a compreender a estrutura e a dinâmica do 

ambiente da área. 
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Quadro 102 - Estrutura e Dinâmica do Ambiente da Área 

MEIO 
FATOR 

AMBIENTAL 
CARACTERIZAÇÃO INTERAÇÃO COM OUTROS FATORES 

F
ís

ic
o
 

Geologia 

A caracterização geológica local do empreendimento se remete ao 

contexto geológico do município de Curitiba. Este contexto geológico é 

composto por distintas unidades litoestratigráficas que são representadas, 

em parte, pelo Embasamento Cristalino, constituído por gnaisses e 

migmatitos, enquanto a maior parte é constituída por sedimentos que 

preenchem a calha da Bacia Sedimentar de Curitiba (Formação 

Guabirotuba), formados sob condições de clima variando de semi-árido a 

úmido desde o Mioceno até o Holoceno, depositados em discordância 

sobre o embasamento. Além disso, sobre essas duas unidades, foram 

acumulados depósitos de planície de inundações e os baixos terraços da 

planície atual do rio Iguaçu. 

A variação litológica numa área pode exercer diferentes respostas 

 rin i a  ente quanto ao re evo  o  ur o do   or o  d’  ua e de 

certa forma, no meio biótico. Exerce influência também na 

composição química das águas superficiais e subterrâneas. 

 

A inatividade tectônica, reflexo da margem passiva situada no 

leste do continente sul americano, resulta numa associação de 

fatores bióticos e abióticos controlados hoje essencialmente pelo 

clima. Esse controle é exercido, portanto, pelo regime de chuvas 

do local. 

Hidrogeologia 

A caracterização hidrogeológica local do empreendimento compreende 

três sistemas de aquíferos: o aquífero fissural/fraturado, representado pelo 

Aquífero do Embasamento Cristalino, e os aquíferos porosos, 

representados pelo Aquífero Guabirotuba e pelo Aquífero Aluvionar. Esses 

aquíferos são representados, respectivamente, pelas rochas do 

embasamento, pelas lentes arcoseanas da Formação Guabirotuba e pelos 

sedimentos aluvionares recentes. 

 

A composição da água subterrânea possui forte influência do tipo 

de reservatório em que se encontra, ou seja, do litotipo formador 

do reservatório. A interação com o reservatório pode enriquecer a 

água com elementos que de acordo com a concentração podem 

ser nocivos à saúde. Além disso, fatores antrópicos exercem 

influência na qualidade dessas águas uma vez que são inúmeros 

os potenciais poluidores existentes (postos de combustíveis, 

fossas, indústrias, entre outros). 

Geomorfologia 

A área do empreendimento insere-se integralmente na unidade 

morfoescultural do Primeiro Planalto Paranaense e abrange as unidades 

geomorfológicas: Planalto de Curitiba e Planalto do Alto Iguaçu. No 

contexto da morfogênese local, a área do Sistema do Metrô de Curitiba 

abrange dois domínios: o Sistema de Planícies, ou terrenos aluvionares, e 

o Sistema de Colinas. 

 

De forma geral, a morfologia local é caracterizada por colinas alongadas, 

paralelas aos grandes vales de rios na Formação Guabirotuba, e por 

colinas arredondadas onde o embasamento é aflorante. O alto rio Iguaçu e 

seus formadores dissecam a bacia, formando depósitos fluviais recentes 

com planícies de larguras variadas, constituindo o domínio geomorfológico 

das planícies de inundação, atualmente sujeitas a todo tipo de ação 

antrópica. 

A geomorfologia, por definição, já é um campo onde se estuda a 

interação de vários componentes do meio físico. O relevo, produto 

dessa interação, e suas variações influenciam o tipo de fauna e 

flora que por ventura possam se desenvolver sobre sua cobertura. 

 

A interação entre geomorfologia e ocupação urbana sofre reflexos 

negativos quando associadas a áreas de risco (regiões próximas 

a encostas íngremes e planícies de inundação de rios). No caso 

da área do empreendimento apenas as planícies de inundação 

dos rios representam risco, pois muitas delas sofreram ocupações 

indevidas. 
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MEIO 
FATOR 

AMBIENTAL 
CARACTERIZAÇÃO INTERAÇÃO COM OUTROS FATORES 

F
ís

ic
o
 

Hidrografia 

O empreendimento em questão está situado integralmente na bacia do 

A to I ua u  onde e t o a   a e eira  do   ur o  d’  ua  afetando 

diretamente as sub-bacias do rio Atuba, rio Belém, Ribeirão dos Padilhas e 

rio Barigui, todos afluentes da margem direita do rio Iguaçu. 

 

Essas bacias existentes na área de instalação do Sistema de Metrô de 

Curitiba já estão urbanizadas. São providas de rede de drenagem de 

águas pluviais e o curso dos corpos de água canalizados (alguns a céu 

aberto outros com seção completamente canalizada). Este sistema faz 

com que grande parte da água das precipitações escoe pelas sarjetas, 

guias e galerias, minimizando a infiltração de água no solo antes de 

a  an ar o   ur o  d’  ua naturai . 

A hidrografia exerce forte controle nos meios bióticos e abióticos 

além de importante influência para a atividade de ocupação 

humana. Desastres naturais, como grandes inundações, são 

potencializados quando ocupações urbanas ocorrem de forma 

desordenada, muitas vezes sem o estudo necessário.  

 

A intera  o antró i a  o   or o  d’  ua ta  é  ref ete 

negativamente na qualidade da água em lugares onde ligações 

de esgoto são feitas diretamente no curso do rio. 

Pedologia 

Os solos existentes na Bacia de Curitiba estão relacionados a três 

principais grupos de litotipos que ocorrem na região: Formação 

Guabirotuba, Depósitos Aluvionares e Embasamento Cristalino. Os solos 

da Fm. Guabirotuba são caracterizados principalmente por argilas rijas a 

duras, de coloração predominantemente cinza (esverdeado, amarronzado) 

quando intactas, ou de consistência mole a média e coloração variegada 

ou marrom avermelhado, quando alteradas quimicamente ou mais 

evoluídas. 

 

Os Depósitos Aluvionares são compostos principalmente por areias e 

siltes, camadas de argila orgânica ocorrem com menor frequência, esses 

materiais caracterizam-se por apresentarem baixa resistência (coesão e 

ângulo de atrito) e lençol freático elevado (de zero a 2 m). 

 

Os solos formados do intemperismo das rochas do Embasamento 

Ccristalino registram uma variação granulométrica ao longo do perfil, de 

areia siltosa ou silte arenoso próximo ao topo do perfil, enquanto nas 

porções intermediárias há maior incidência de argila siltosa, normalmente 

com menor proporção de areia. Próximo ao topo rochoso, a granulometria 

volta a ser de areia siltosa ou silte arenoso, podendo ocorrer blocos de 

rocha alterada. 

 

Diferenças composicionais e o grau de saturação em água dos 

solos exercem forte influência no desenvolvimento do meio 

biótico, principalmente na tipologia da flora.  

 

Os solos da Bacia de Curitiba, na área do trabalho, possuem 

variação composicional pouco significativa, as variações ocorrem 

principalmente no grau de saturação de água. 

 

De maneira geral solos hidromórficos ocorrem restritos em 

regiões de relevo suavizados, próximos às várzeas de rios e de 

nascentes. 
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MEIO 
FATOR 

AMBIENTAL 
CARACTERIZAÇÃO INTERAÇÃO COM OUTROS FATORES 

A
tm

o
s
fé

ri
c
o
 

Atmosfera 

Em Curitiba os parâmetros monitorados não ultrapassaram os padrões 

primários previstos na Resolução CONAMA n° 03/90 e na Resolução 

SEMA n° 054/06, apresentando qualidade do ar classificada como boa. 

 

Alguns fatores podem contribuir para  modificação da qualidade 

do ar, como a condição de dispersão dos poluentes e a 

frequência das chuvas. Mesmo a poluição atmosférica estando 

abaixo dos padrões de qualidade do ar os efeitos adversos 

existem, embora estejam limitados a um nível aceito pela 

legislação. 

A
c
ú

s
ti
c
a
 

Acústica 

Observou-se que, na ADA, a maioria dos pontos apresenta níveis globais 

de pressão sonora que excedem os limites impostos pela legislação 

municipal e federal. A análise de frequência em banda de 1/3 de oitava 

demonstrou que o ruído tem as características predominantes de ruído de 

tráfego, isto é, ruído de banda larga, com frequências entre 500 Hz e 2000 

Hz. Nos levantamentos não foram registrados ruídos de impacto ou com 

características claramente tonais. 

 

As simulações computacionais mostraram para as três seções típicas do 

sistema a ser implantado (trecho aéreo, Cut and Cover e túnel profundo) 

que a ADA apresentará as maiores variações nos níveis sonoros 

equivalentes. No trecho aéreo, a influência do canteiro de obras produzirá 

impacto pouco expressivo na vizinhança da Rodovia BR-476. 

Nos trechos de vala a céu aberto (Cut and Cover), o desvio do 

tráfego diminuirá a influência desta fonte sonora, reduzindo sua 

participação na composição dos níveis globais.  

 

Por outro lado, quando da operação das máquinas,  poderão ser 

elevados os níveis sonoros nas proximidades de sua operação. 

B
ió

ti
c
o
 

Flora 

A área prevista para implantação do Pátio Metroviário encontra-se alterada 

por antigos aterros e movimentação de solo, com cortes, nivelamento e 

empréstimo de material. Porém há um mosaico de diferentes tipologias, 

com predominância das áreas dos antigos povoamentos de pinus Pinus 

sp. e eucalipto Eucalyptus sp, formação secundária de Floresta Ombrófila 

Mista, em diferentes estágios sucessionais e pela Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial alterada. Importante salientar a presença de espécies consideradas 

ameaçadas de xaxim Dicksonia sellowiana e Araucaria angustifolia. 

 

Em termos de árvores declaradas imunes de corte, na ADA, pelo Decreto 

Municipal nº 1181/2009:  um cedro-rosa Cedrela fissilis, e duas tamareira 

Phoenix dactylifera, localizadas na Praça Eufrásio Correia. Além da Praça 

Eufrásio Correia, destacam-se como áreas verdes ao longo do traçado: 

Terminal do Pinheirinho, a Praça do Japão e o Passeio Público. 

 

Embora a área prevista para implantação do pátio se encontre 

bastante alterada, é importante destacar os remanescentes da 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial entre outros fragmentos 

secundários da mata. 

 

Esses maciços são importantes para abrigo e alimentação da 

fauna associada. 
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Fauna 

As condições ambientais da área do empreendimento, que é composta 

basicamente por ambientes urbanos e poucas manchas de floresta, 

ocasionam a extinção local de espécies mais vulneráveis e exigentes e 

contribuem para o estabelecimento de táxons de hábitos mais 

generalistas.  

 

Dentre as espécies que possuem maior ocorrência na região é possível 

destacar o joão-de-barro Furnarius rufus, rolinha-paruru Columbina 

talpacoti, sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, bem-te-vi Pitangus 

sulphuratus, morcego Artibeus lituratus, morcego Molossus rufus, morcego 

Tadarida brasiliesnsis, Didelphis spp.gambás, pardal Passer domesticus, 

pombo Columba livia, ratazana Rattus novergicus, rato-de-casa Rattus 

rattus e camundongo Mus musculus. As últimas cinco são exóticas e 

típicas de ambientes urbanos.  

 

Das espécies que ocorrem na região apenas o morcego Myotis ruber  está 

ameaçado de extinção nas listas estadual (NT), nacional (VU) e mundial 

(NT)    

(MIRANDA et al., 2010; MACHADO et al., 2008, IUCN, 2011). 

 

A ocorrência dessas espécies é determinada pela distribuição de 

alimentos, abrigos e a permeabilidade do ambiente.  

 

Os morcegos e algumas aves que ocorrem na região necessitam 

de árvores e/ou forros de construções humanas para se abrigar e 

se alimentam de frutos das plantas utilizadas para arborização 

urbana e/ou insetos. 

 

A capacidade de vôo desses animais também os possibilita 

transitar em áreas abertas evitando os riscos como atropelamento 

e predação por animais domésticos.  Já outras espécies de 

mamíferos terrestres e algumas aves de ambientes florestais 

necessitam dos poucos remanescentes florestais existentes na 

região para se abrigar, encontrar alimento e evitar os riscos do 

ambiente urbano. 

Unidades de 

Conservação 

O município de Curitiba é citado como referência nacional pelo índice 

relativamente elevado de cobertura vegetal, que desempenha importantes 

funções ambientais, econômicas e sociais, constituindo um importante 

elemento para a qualidade de vida da população urbana (SMMA, 2010).  

 

Dados revelam que a área verde por habitante, no ano de 2010, em 

Curitiba era de 58 m²/hab. Neste índice vale destacar a existência de 37 

UC, sendo 15 Bosques, totalizando 744.182 m
2 

e 22 parques, contribuindo 

com 19.260.905m
2
. Conta ainda com 12 Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural Municipal, que juntas agregam 112.966 m
2 

de área 

verde, dentro da cidade de Curitiba. 
 

A presença de UC`s e desse  considerável índice de áreas verdes 

por habitante, representa importantíssima e fundamental 

contribuição para a qualidade do ar, conservação das bacias e da 

água, e para abrigar a diversidade de fauna associada. 
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Econômico 

A RMC contava com População Economicamente Ativa (PEA) de 

1.768.624 pessoas em  2010.  Esse contingente representava 31.65% da 

totalidade do Estado composta por 5.587.968 indivíduos no mesmo 

período. No âmbito da RMC, a Capital, com PEA de 995.543 pessoas 

representava 56,30% da totalidade. A seguir encontravam-se os 

municípios de São José dos Pinhais com 146.612 indivíduos (8,28%) e 

Colombo, com 115.698 pessoas, representando 6,54% da totalidade 

regional metropolitana. Nos demais municípios o número absoluto da PEA 

também é relativamente elevado em várias unidades, embora a 

participação na totalidade da região seja percentualmente pouco 

expressiva, pelo fato de haver 29 municípios. 

 

Os dados de 2011, mostram que PIB per capita da RMC era de R$ 

31.188,00, superior ao do PR, que foi de R$ 22.770,00 por pessoa. No 

contexto regional é necessário destacar que a variação, ou seja, a 

desigualdade entre os municípios é muito grande. Por exemplo, no ano em 

pauta o intervalo variou de um PIB per capita de R$ 109.143,00 

pertencente ao município de Araucária, valor este principalmente gerado 

pelo complexo petrolífero e industrial aí existente, contra um montante de 

apenas R$ 6.879,00 atribuído ao município de Piraquara, um dos 

principais fornecedores de água para grande parte da população RMC. 

 

Com base nos dados de 2010, verifica-se que a taxa de crescimento 

populacional metropolitana foi de 1,37% ao ano, contra 0,89% no estado 

do Paraná. A análise dos dados econômicos anteriormente apresentados e 

analisados no âmbito regional mostra com destaque a importância e a 

predominância da RMC no estado do PR e particularmente do município 

de Curitiba no contexto da Região Metropolitana.  As últimas informações 

disponíveis referentes ao ano de 2011 mostram que o município contava 

com 190.806 estabelecimentos, com a maior concentração nas atividades 

comerciais, com 83.204 unidades (43,62%), seguido pelo setor de serviços 

com 82.078 firmas (43,01%). O setor industrial por sua vez contava com 

24.103 estabelecimentos representando 12,63% da totalidade dos 

estabelecimentos. 

Analisando-se a concentração espacial de atividades econômicas 

em Curitiba e na ADA, verifica-se que a participação do número 

de estabelecimentos nos dez bairros de maior aglomeração 

empresarial responde por parcela significativa de unidades 

implantadas, ou seja, eles representaram 44,4%, alcançando 

84.515 firmas, sendo que a participação dos 65 bairros restantes 

alcançou 55,6% (106.291 unidades). No contexto desses dez 

bairros mais significativos, seis deles constantes desse ranking 

(Centro, CIC, Água Verde, Portão, Rebouças e Batel), ou seja, 

60% da totalidade em termos de número de estabelecimentos 

serão afetados pelo projeto metroviário em pauta, ato este que 

por si só demonstra a importância do projeto em termos de 

abrangência no que diz respeito às atividades econômicas ali 

existentes.   

 

No ranking dos dez principais bairros em termos de concentração 

de atividades econômicas verifica-se que no setor industrial cinco 

deles estão na área de abrangência do traçado metroviário e nos 

setores de serviços e comércio esse número de bairros aumenta 

para seis em cada um deles.  

 

Estes bairros que fazem parte da ADA contam com uma 

participação significativa no total de estabelecimentos (atividades) 

econômicas do município, representando 22,73% na indústria, 

percentual esse que se eleva pra 28,86% no comércio e alcança 

35,95% no setor de serviços. 
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Social 

Segundo o IPARDES, o grau de urbanização no Estado passou de 

81,41%, em 2000 a 85,33% em 2010, na RMC passou de 90,75% a 91,7% 

e em Curitiba continua de 100% no mesmo período. Dados relativos a 

2013 indicam que a Densidade Demográfica da RMC é de 206,28 hab/km
2
. 

 

A região é heterogênea no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento 

Humano que engloba educação, longevidade e renda. O IDH-M de Curitiba 

(0,823) indica alto desenvolvimento. Alguns municípios da RMC estão 

próximos do patamar de 0,8 como por exemplo São José dos Pinhais 

(0,758); Pinhais (0,751) e Campo Largo (0,745).  

 

No Brasil, o Índice de Gini da distribuição do rendimento nominal mensal 

das pessoas em 2010 era 0,525 (em 2012 era 0,522) (IPEA). Em 2010, o 

Índice de Gini de Curitiba era 0,55, o maior da região. O menor indicador 

de desigualdade cabe ao município Campo Magro (0,38). Embora com 

maior valor do Índice de Gini, Curitiba apresenta o melhor valor referente a 

taxa da pobreza (1,73%), considerando-se famílias com renda familiar 

mensal de até meio salário mínimo, em relação ao total de famílias 

existentes no município. O município Doutor Ulysses apresenta a maior 

taxa da pobreza (38,11%). 

 

Para Curitiba, dados do Censo IBGE 2010 indicam 1.751.907 habitantes. 

Estas alterações demográficas tendenciais, com aumento da população 

jovem e adulta, têm impacto importante no uso de modalidades de 

transporte para lazer, educação e trabalho. O aumento da longevidade e a 

taxa de envelhecimento (7,55 em 2010) também tem implicações 

especialmente considerando a legislação sobre pessoa idosa. Em Curitiba, 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado pelo 

Ministério da Educação para medir a qualidade da educação, tem evolução 

positiva. O desempenho do município é superior a média nacional, pois, 

segundo informações sobre o IDEB de 2011, nos anos iniciais (primeiro ao 

quinto), o IDEB nacional alcançou 5,0 e nos  anos finais (sexto ao nono) do 

ensino fundamental, o IDEB nacional atingiu 4,1. 

O projeto do Sistema de Metrô da Linha Azul - Santa Cândida/CIC 

Sul afetará vinte e um bairros de Curitiba. 
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Arqueologia 

A área de inserção do empreendimento apresenta diferentes níveis de 

potencial para a ocorrência de remanescentes arqueológicos, tanto pré-

coloniais quanto históricos. Cabe ressaltar o contexto de ocupação da 

Bacia Hidrográfica do alto rio Iguaçu, onde somente para a região sul do 

município de Curitiba há registro de 13 sítios arqueológicos e 40 

ocorrências arqueológicas de diferentes tradições culturais. 

 

O padrão de implantação dos sítios arqueológicos na região sugere a 

correlação entre uma série de variáveis para o estabelecimento das 

populações pré-coloniais na área, tais como compartimento topográfico 

favorável e disponibilidade de recursos alimentares que se aproveita dos 

recursos hídricos oferecidos pelo rio Iguaçu; bem como pela proximidade 

aos caminhos antigos utilizados durante os séculos XVIII e XIX. Nesse 

sentido, ressalta-se a potencialidade arqueológica das áreas de influência 

do Metrô de Curitiba no contexto de continuidade espacial da ocupação na 

bacia hidrográfica do alto rio Iguaçu e do planalto curitibano. 

 

Apesar do conhecido potencial arqueológico da região e de suas 

características ambientais, não foram identificados vestígios arqueológicos 

durante as vistorias em campo, o que não diminui o potencial arqueológico 

do local. A média potencialidade da área é atribuída, sobretudo, em 

decorrência do alto grau de alteração da matriz sedimentar em decorrência 

do uso e ocupação do solo em compartimentos ambientais favoráveis 

especialmente para o estabelecimento das populações pré-coloniais.  

 

A distribuição dos pontos de vistoria arqueológica, somada às informações 

secundárias provenientes de outras pesquisas permitiu obter uma 

cobertura satisfatória dos diversos compartimentos ambientais com 

potencialidade arqueológica.  No que diz respeito às áreas com 

potencialidade arqueológica para sítios arqueológicos pré-coloniais e 

históricos, avalia-se que as áreas possuem baixo potencial arqueológico, 

sobretudo na área dentro dos limites da AID e ADA, pretendidas para BFs 

e fábricas de aduelas. Para a área do Pátio, avalia-se que a área 

apresenta alto potencial arqueológico. 

Com relação aos dados ambientais de relevância arqueológica, 

cabe destacar os aspectos favoráveis da geomorfologia, com 

presença de áreas de encosta com relevo suave, topos 

alongados, apesar da região como um todo ser caracterizada por 

ocupações recentes; hidrografia e paisagens geoecológicas 

escolhidas por grupos pré-coloniais e históricos para seus 

assentamentos.  

 

Nos limites da ADA, verificou-se um potencial arqueológico baixo, 

sobretudo em áreas alagadiças e próximas ao rio; na zona 

estabelecida como AID, o potencial foi avaliado como médio/alto, 

pois apesar de terem sido verificados diversos indicadores 

potenciais para a instalação de grupos humanos, sobretudo 

durante a pré-história (como matéria-prima para confecção de 

artefatos líticos e importante curso de água - rio Capão Grande, 

solo fértil, áreas de topo, terraço e encostas suaves, onde se faz 

possível o estabelecimento de acampamentos), a área encontra-

se atualmente bastante modificada, com remoção praticamente 

completa da cobertura vegetal original para atividades agro-

pastoris e urbanas. 
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5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

Para a revisão da Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais, optou-se em manter a 

metodologia adotada no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), sendo a descrição dos impactos 

individualizada por fases do empreendimento (planejamento, implantação e operação). 

Os impactos foram analisados de forma descritiva, qualificados e sintetizados em 

forma de matriz. 

 

O Diagnóstico Ambiental envolve a análise das condições ambientais atuais das áreas 

que podem ser afetadas pelo empreendimento. Por isso, tomando-se conhecimento 

das características do projeto e do local da sua implantação, são determinadas as 

Áreas de Influência, classificadas como: 

 Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à porção territorial do projeto 

sujeita a interferência direta das atividades de implantação e operação do 

empreendimento sobre os diversos componentes. 

 Área de Influência Direta (AID): área sujeita a ser impactada diretamente a partir 

do planejamento, implantação e operação do empreendimento. Engloba a ADA 

e seu entorno imediato. 

 Área de Influência Indireta (AII): corresponde a região geográfica real ou 

potencialmente afetada pelos impactos indiretos do planejamento, implantação 

e operação do empreendimento, cuja abrangência tem âmbito regional. 

 

No Quadro 103 consta o resumo das áreas de influência para cada meio avaliado no 

presente Estudo Complementar de Impacto Ambiental do Metrô de Curitiba. 
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Quadro 103 - Resumo da Delimitação das Áreas de Influência do Estudo 

Complementar de Impacto Ambiental 

ÁREA DE 

ESTUDO 
ADA AID AII 

F
ís

ic
o

 

F
ís

ic
o

 

Aproximadamente 50 m para 

cada lado dos limites de 

implantação do traçado do 

Metrô, incluindo trecho linear, 

estações e terminais, e do 

pátio. 

Faixa de 500 m de cada lado 

dos limites de implantação 

do traçado do Metrô, 

incluindo trecho linear, 

estações e terminais, e do 

pátio. 

Sub-bacias do Rio Atuba, 

Rio Belém, Ribeirão dos 

Padilha, Alto Boqueirão, 

Rio Barigui e contribuição 

direta do Rio Iguaçu, 

abrangendo uma área de 

58.927,37 ha, na bacia do 

Alto Iguaçu. 

A
tm

o
s

fé
ri

c
o

 

Região próxima às vias onde 

circulam atualmente os ônibus 

a serem substituídos pelo 

Metrô. 

Não se aplica. Não se aplica. 

A
c
ú

s
ti

c
a
 

Faixa de lotes marginais ao 

eixo central do sistema 

trinário, que distem cerca de 

50 m do centro da via 

exclusiva de circulação de 

ônibus e o pátio de 

manutenções. 

Corresponde à quadra 

(aproximadamente 100 m) 

marginal ao eixo central do 

sistema trinário. Bem como 

ao entorno imediato do pátio 

de manutenções, definida 

como um raio de 100 m a 

partir das divisas do lote. 

Corresponde às quadras 

marginais às vias laterais 

do sistema trinário. Em 

relação ao pátio de 

manutenções, esta área é 

de um raio de 200 m das 

divisas do lote. 

B
ió

ti
c

o
 

F
a

u
n

a
 

F
lo

ra
 As vias e o pátio, onde está 

prevista a implantação do 

empreendimento. 

Faixa de 200 m, ou seja, 100 

m para cada lado da via 

existente, no trecho linear. E 

um buffer de 100 m a partir 

dos limites do pátio. 

Faixa de 800 m, ou seja, 

400 m para cada lado do 

traçado a partir da AID, 

para o trecho linear. E um 

buffer de 400 m a partir 

dos limites da AID no pátio. 

S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Bairros de Curitiba previstos a 

serem transpassados e/ou 

diretamente afetados pelo 

traçado projetado. 

Cidade de Curitiba. 
Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC). 

A
rq

u
e

o
lo

g
ia

 

Faixa de 50 m para cada lado 

do eixo do Metrô e off-set de 

até 100 m no entorno das 

áreas previstas para estações, 

terminais e demais 

intervenções. Inclui áreas de 

instalação das estações, pátio 

de máquinas, canteiro de 

obras, acessos e limpezas, 

área de movimentação de 

máquinas e pessoal, áreas de 

empréstimo e bota-foras. 

Corresponde ao entorno do 

empreendimento em uma 

faixa de até 150 m para cada 

lado do eixo existente. 

Faixa de 500 m, para cada 

lado do eixo. 
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Os impactos foram avaliados considerando-se cada etapa do empreendimento, a 

saber: 

 Planejamento: abrange as atividades prévias à implantação do empreendimento, 

tais como: sondagem, elaboração de projetos de engenharia, estudos 

ambientais, entre outros; 

 Implantação: trata-se das atividades relacionadas à implementação do projeto de 

engenharia, relacionados aos Canteiros de Obras, Pátio de Manobras, trecho 

aéreo, construção das estações em NATM e em Cut and Cover, trecho em 

NATM e trecho em Shield; 

 Operação: corresponde as atividades relacionadas à operação propriamente dita 

da Linha Azul do Metrô de Curitiba. 

 

Não foi considerada a hipótese de Desativação do empreendimento, uma vez que 

esse modal de transporte tende a se ampliar, demandando a implantação de novas 

linhas, que propiciem atendimento mais amplo aos moradores da cidade de Curitiba e 

região. 

 

5.1 MEIO FÍSICO 

 

5.1.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

A) Contaminação de Solo e Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

Na fase de planejamento da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba e associada a 

todas as atividades e setores do projeto, para a execução de sondagens mecânicas 

especificas poderão ocorrer, eventualmente, a contaminação dos solos e das águas 

superficiais e subterrâneas, ocasionado pelo manejo incorreto de combustíveis, óleos 

e graxas, ou ainda com a interceptação de reservatórios ou dutos de efluentes 

industriais e/ou domésticos, e a interceptação de plumas de contaminação de passivos 

existentes, conhecidos ou não. 

 

Diversos meios e agentes podem provocar a alteração nas condições naturais do solo 

e das águas; os mais comuns envolvem vazamentos de produtos químicos diversos, 

hidrocarbonetos e contaminantes patogênicos, como coliformes fecais, bactérias e 

vírus.  
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De forma geral, este impacto está associado a todas as atividades que envolvem 

manejo, transporte e disposição de produtos nocivos ao ambiente. 

 

Todas estas atividades são consideradas possivelmente impactantes, já que estão 

associadas e sujeitas a acidentes com equipamentos, vazamentos, disposição 

inadequada de resíduos e derramamentos acidentais de produtos químicos, entre 

outras fontes.  

  

Avaliação do Impacto 

O impacto de contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas, na fase de 

planejamento, apresenta caráter adverso, controle inevitável/atenuável de ocorrência 

incerta, de duração temporária, de abrangência local. O impacto é considerado de 

ocorrência potencial e considerável probabilidade de ocorrência, devido a possíveis 

vazamentos e acidentes que coloquem produtos em contato direto com o solo e as 

águas. Este risco está diretamente associado à utilização racional de planos de 

manutenção, controle e prevenção. 

 

A magnitude varia de baixa a média e, com técnicas adequadas e monitoramento 

compatível, a ação de mitigação costuma produzir resultados satisfatórios. No entanto, 

a questão merece muita atenção, pois, dependendo do tipo de produto (óleos, graxas, 

hidrocarbonetos diversos, efluentes provenientes de rede de esgoto) e do local 

contaminado, a aplicação de ações mitigadoras pode ser complexa, demorada e 

dispendiosa (dependendo da substância ou composto, o processo de 

descontaminação pode durar meses ou anos). 

 

Qualificação 

Durante a fase de planejamento, tal impacto está relacionado com a atividade de 

execução de sondagens mecânicas especificas. Este impacto é classificado como: 

adverso, de controle inevitável/atenuável, ocorrência incerta, periodicidade temporária, 

abrangência local e escala de importância 2. 

 

Medidas Mitigadoras 

Para minimizar ou evitar tal impacto, a execução de sondagens específicas deve 

obedecer normas técnicas inerentes à atividade de sondagem. Todos os 

equipamentos e veículos utilizados na fase de planejamento da Linha Azul do Metrô 

de Curitiba deverão sofrer contínua inspeção, com relação a vazamentos de óleos, 
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graxas e combustíveis, e manutenção em oficinas dotadas de dispositivos de proteção 

ambiental, bem como, devido ao aumento do fluxo de veículos e dos riscos inerentes 

ao transporte e posterior deposição do material excedente, deverá ser elaborado um 

plano de transporte com rotas alternativas. 

 

B) Interceptação de Plumas de Contaminação de Passivos Existentes 

 

Na fase de planejamento da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, a intercepção 

de plumas de contaminação de passivos ambientais estará diretamente associada à 

atividade de execução de sondagens mecânicas específicas.  

 

Os passivos ambientais mais prováveis estão relacionados a contaminações de áreas 

industriais ativas, sobretudo efluentes industriais (curtume) e hidrocarbonetos, ou 

locais com atividades paralisadas, como antigos depósitos de resíduos industriais e 

bacias de tratamento de efluentes abandonadas. Segundo os dados levantados, dos 

82 postos de combustíveis localizados na AID do empreendimento, 34 encontram-se 

com contaminação comprovada por análises técnicas e 12 não apresentam 

informações, podendo ou não estar contaminados. 

 

A remoção e relocação do material escavado e possivelmente contaminado deverão 

ser alvo de programa específico de monitoramento, durante a fase de implantação da 

obra.  

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de interceptação de plumas de contaminação de passivos existentes na 

área, durante a fase de planejamento apresenta caráter adverso, duração temporária, 

abrangendo a ADA e a AID.  

 

Qualificação 

Na fase de planejamento, esse impacto está associado à atividade de execução de 

sondagens mecânicas específicas. Sua classificação é: adversa, controle 

inevitável/atenuável, ocorrência incerta, periodicidade temporária, abrangência local e 

escala de importância 2. 
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Medidas Mitigadoras 

Para se evitar esse tipo de impacto é importante realizar um levantamento prévio das 

áreas onde a existência de plumas de contaminação seja conhecida.  

 

5.1.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

A fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba concentra o 

maior número de impactos sobre o meio físico, e os de maior importância. Destacam-

se as atividades de terraplenagem (movimentação de terra) e escavações na ADA.  

 

A) Contaminação de Solo e Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

Na implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba e associada a todas as 

atividades e setores do projeto, um impacto adverso esperado é a contaminação do 

solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

 

Diversos meios e agentes podem provocar a alteração nas condições naturais do solo 

e das águas; os mais comuns envolvem vazamento de produtos químicos diversos, 

hidrocarbonetos e contaminantes patogênicos, como coliformes fecais, bactérias e 

vírus.  

 

De forma geral, este impacto está associado a todas as atividades que envolvem 

manejo, transporte e disposição de produtos nocivos ao ambiente, manutenção de 

pátios de estacionamento, oficinas de veículos pesados e leves, execução de obras de 

apoio logístico (banheiros, por exemplo), obras subterrâneas ou de fundações (túneis, 

poços de ventilação e estações) e operação das frentes e canteiros de obras. 

 

Todas estas atividades são consideradas possivelmente impactantes, já que estão 

associadas e sujeitas a acidentes com veículos, vazamentos de tanques e tubulações 

enterradas, escape de águas oriundas de oficinas e áreas de lavagem, vazamento 

eventual no sistema de coleta de esgoto, disposição inadequada de resíduos e 

derramamentos acidentais de produtos químicos, entre outras fontes. No entanto, 

desde o início da implantação da obra estão previstas atividades de manutenção das 

oficinas, das vias de circulação, dos tanques de armazenamento, da rede de águas 

pluviais e esgoto, o que praticamente minimiza ou até inviabiliza a dispersão e 
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infiltração de compostos nocivos no solo e a contaminação de recursos hídricos 

superficiais e subsuperficiais.  

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de contaminação de solo e águas superficiais e subterrâneas, na fase de 

implantação, apresenta caráter adverso, de duração temporária, de abrangência 

inicialmente local, podendo chegar à regional. O impacto é considerado de ocorrência 

potencial e considerável probabilidade de ocorrência, devido a possíveis vazamentos e 

acidentes que coloquem produtos em contato direto com o solo e as águas. Este risco 

está diretamente associado à utilização racional de planos de manutenção, controle e 

prevenção. 

 

A magnitude varia de baixa a média e, com técnicas adequadas e monitoramento 

compatível, a ação de mitigação costuma produzir resultados satisfatórios. No entanto, 

a questão merece muita atenção, pois, dependendo do tipo de produto (óleos, graxas, 

hidrocarbonetos diversos, efluentes provenientes de rede de esgoto) e do local 

contaminado, a aplicação de ações mitigadoras pode ser complexa, demorada e 

dispendiosa (dependendo da substância ou composto, o processo de 

descontaminação pode durar meses ou anos). 

 

Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados pela contaminação de solos e 

águas superficiais e subterrâneas foram classificados da seguinte forma: na etapa 

Canteiros de Obras, Desmobilização e Execução de Obras Civis e Operação, o 

impacto é adverso, evitável, incerto, temporário, local e de escala de importância 3, 

enquanto na etapa Pátio de Manobras, atividade Operação do Pátio de Manobras o 

impacto é adverso, inevitável atenuável, incerto, temporário, local e de escala de 

importância 3. Nas outras etapas e atividades, o impacto é classificado como adverso, 

inevitável atenuável, incerto, temporário, local e de escala de importância 2. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM, as atividades de canteiros de obras, execução de obras 

civis e escavação e movimentação de terra e rochas, e nas estações Cut and 

Cover, as atividades de Canteiros de Obras e escavação e movimentação de 
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terra e rochas o impacto é do tipo adverso, de controle evitável, de ocorrência 

incerta, duração temporária, abrangência regional, e de escala de importância 

3; 

 No Trecho Shield nas atividades de Canteiros de Obras, execução de obras civis 

e escavação e movimentação de terra e rochas, o impacto é do tipo adverso, 

de controle evitável, de ocorrência incerta, duração temporária, abrangência 

local, e de escala de importância 2. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), para 

minimizar ou evitar tais impactos, os Canteiros de Obras deverão ser instalados a 

distância segura dos cursos de drenagem, com fácil acesso às estruturas urbanas de 

coleta e tratamento de efluentes.  

 

Todos os equipamentos e veículos em operação na implantação da Linha Azul do 

Metrô de Curitiba deverão sofrer contínua inspeção, com relação a vazamentos de 

óleos, graxas e combustíveis, e manutenção em oficinas dotadas de dispositivos de 

proteção ambiental. 

 

Após a conclusão da obra, as áreas utilizadas como canteiros de obras deverão ser 

desmobilizadas, com remoção de tanques de combustíveis e reservatórios dos demais 

produtos utilizados, além da limpeza e recuperação da área afetada pela operação de 

construção/execução, evitando o abandono de passivos ambientais gerados nesta 

fase.  

 

B) Geração de Volume Excedente de Materiais de Movimentações de Terra e 

Escavações Destinadas a Pilhas de Disposição de Resíduos Sólidos Solos e 

Rochas  

 

Na fase de implantação do empreendimento, movimentações de terra e escavações 

para implantação do túnel do Metrô, independente do processo executivo (Cut and 

Cover, NATM ou Shield) gerarão grande volume de material. 

 

A maior parte deste volume escavado não terá aproveitamento na obra, seja pelo 

excesso de material não utilizável nos serviços necessários, ou devido às 

características geotécnicas impróprias à obra. A geração desse material excedente 
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leva à necessidade de se prever locais apropriados para destinação, denominados 

comumente de bota-foras, ou tecnicamente pilhas de disposição de resíduos. 

 

A simples necessidade de áreas de bota-fora é um impacto negativo na AII, devido ao 

volume previsto, à dificuldade de se identificar áreas apropriadas e legalizá-las 

ambientalmente tomando os cuidados quanto à seleção dos locais, projeto, 

implantação e manutenção. 

 

Ressalta-se que os volumes e locais de origem das escavações foram apresentados 

no item 2.5.11 – Projetos de Terraplenagem. 

 

Com relação ao impacto sob o sistema viário e uso do solo, a análise dependerá da 

definição dos locais de destino dos materiais excedentes. Da mesma forma, as 

possibilidades de rotas de saídas dos materiais excedentes dependerão da definição 

do uso e locais de deposição. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto da geração de volume excedente de materiais destinados a bota-foras 

apresenta caráter negativo de duração temporária, de ampla ocorrência, abrangendo 

principalmente a ADA, fonte direta de geração de material excedente das escavações 

e terraplenagem. O impacto incide também sobre a AID, pela localização dos 

Canteiros de Obras e sistemas de apoio às obras, e sobre a AII, pelo deslocamento e 

disposição do material excedente produzido durante a execução da obra. Apesar 

deste impacto representar magnitude alta a muito alta, e da certeza da sua ocorrência, 

a adoção de ações mitigadoras e de controle costuma produzir bons resultados.  

 

Qualificação  

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos pela geração de volume excedente de 

materiais destinados a bota-fora foram classificados da seguinte forma: 

 Na etapa de implantação do trecho Cut and Cover, como resultado das 

atividades de Escavação e Movimentação de Terra e da Execução de 

Sondagem Mecânicas Específicas, verifica-se um impacto adverso, inevitável 

atenuável, certo, temporário, regional e de escala de importância 5; 

  a eta a “Projeto” e  anteiros de Obras, atividade Terraplenagem produz 

impacto adverso, inevitável não atenuável, certo, temporário, regional e de 

escala de importância 3; 
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 Na etapa Trecho Aéreo, a atividade Terraplenagem gera impacto adverso, 

inevitável atenuável, certo, temporário, regional e de escala de importância 1. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM, como resultado das atividades de Canteiros de Obras, 

escavação e movimentação de terras e rocha, o impacto é do tipo adverso, de 

controle inevitável não atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local, e de escala de importância 2; 

 Nas estações Cut and Cover, como resultado da atividade de Canteiros de 

Obras, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável não atenuável, de 

ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de 

importância 3; 

 Nas estações Cut and Cover, como resultado da atividade de escavação e 

movimentação de terras e rocha, o impacto é do tipo adverso, de controle 

inevitável não atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência 

local, e de escala de importância 4; 

 No Trecho Shield, como resultado da atividade Canteiros de Obras, verifica-se 

impacto do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, 

duração temporária, abrangência local, e de escala de importância 2; 

 No Trecho Shield, como resultado da atividade de escavação e movimentação 

de terras e rocha, verifica-se impacto do tipo adverso, de controle inevitável 

atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de 

escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), nas 

etapas de terraplenagem (principalmente no Pátio de Manobras e Canteiros de 

Obras). Deve-se prever a elaboração de projetos geométricos otimizados, de forma 

que a compensação entre os volumes de corte e aterro seja a mais adequada 

possível, reduzindo os volumes para bota-fora, para isso faz-se necessário também a 

elaboração de um plano de transporte com rotas alternativas devido o aumento do 

fluxo de veículos e os riscos inerentes ao transporte e posterior deposição do material 

excedente. 
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Curitiba possui, em suas porções mais limítrofes, áreas de vazios urbanos com 

potencial para receber o conteúdo de bota fora das obras do Metrô. Estas áreas estão 

localizadas ao Sul da cidade, como os bairros Cidade Industrial, Tatuquara, Umbara, 

Campo de Santana e Caximba. É essencial a identificação de áreas apropriadas, 

privilegiando as já degradadas, além de áreas com necessidade de aterro para fins 

residenciais ou industriais, as quais deverão sofrer licenciamento ambiental específico. 

Nesta seleção de áreas, devem ser consideradas especificações técnicas quanto ao 

relevo, ao sistema de drenagem, à composição paisagística, à flora e fauna e à 

ocupação humana nas proximidades. Também devem ser respeitadas especificações 

técnicas, essenciais para a deposição dos volumes excedentes provenientes das 

obras de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, evitando a 

geração de mais impactos.  

 

As pilhas de disposição de solos e rochas devem ser compactadas, protegidas por 

hidrossemeadura ou enleivamento, dotadas de condição de drenagem adequada e 

localização, preferencialmente em terrenos pouco inclinados, sem vegetação de porte, 

longe de  ur o  d’  ua e  o  funda  o  re arada  ara re e ê-los. Deve-se lembrar, 

ainda, que os bota-foras exigem tecnologias de deposição e acumulação compatíveis 

com baixa agressão ambiental, senão os mesmos constituirão locais propícios a 

processos erosivos e, consequentemente, de fornecimento de materiais para o 

assoreamento dos cursos de drenagem.  

 

C) Geração e/ou Aceleração nos Processos Físicos de Dinâmica Superficial 

 

Para a implantação dos Canteiros de Obras e do Pátio de Manobras, serão realizadas 

atividades de terraplenagem, que acarretam a movimentação de grandes volumes de 

materiais. A mudança da conformação natural do terreno altera o escoamento 

superficial e subsuperficial e, ainda que temporariamente, expõe horizontes de solo e 

de rocha em diversos estágios de alteração. 

 

Tais alterações no meio facilitam o início de processos erosivos locais, de 

movimentação de massas e de carreamento de partículas, além de acelerar processos 

já existentes. 

 

A AID e ADA do Pátio de Manobras, do ponto de vista geotécnico, apresentam, em 

sua maior parte, terrenos com características de média a baixa susceptibilidade a 
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processos erosivos, devido às condicionantes geológicas e pedológicas associadas ao 

relevo de baixa declividade. Porém, quando retirada a cobertura vegetal e o 

capeamento de solos residuais maduros e/ou coluvionares, pode se tornar mais 

vulnerável à erosão laminar e ravinamento, passando a apresentar maior 

susceptibilidade à erosão e instabilização em taludes. 

 

Nas áreas de pilhas de disposição, este impacto poderá ocorrer se forem propiciadas 

condições para o início do processo. A execução de bota-foras mal dispostos e 

conformados, com compactação deficiente, sem proteção vegetal ou sem sistema de 

drenagem superficial eficiente, poderá causar a erosão do material depositado e o 

assoreamento da rede de drenagem.  

 

Além disso, o material destinado aos bota-foras será constituído por solos, rochas 

alteradas e rochas geotecnicamente ruins, provenientes da Formação Guabirotuba. 

Uma vez exposto, este material pode apresentar maior vulnerabilidade a processos de 

erosão laminar e ravinamento, passando a apresentar, pela sua característica 

expansiva (retração e expansão muito grande pela perda e absorção de água), maior 

susceptibilidade à erosão, colapsos por compactação e instabilização em taludes.  

 

Finalmente, este impacto pode ocorrer também associado à etapa de desmobilização 

dos Canteiros de Obras, nas áreas em que as construções forem demolidas. Esta 

atividade poderá expor temporariamente o substrato e seus horizontes mais 

susceptíveis, alterando o escoamento superficial e subsuperficial, podendo 

desencadear processos erosivos anteriormente não existentes e, consequentemente, 

processos de carreamento de partículas, com possível assoreamento de cursos 

d’  ua. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de geração e/ou aceleração nos processos físicos de dinâmica superficial 

mantém-se o mesmo descrito no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) apresentando caráter 

negativo de duração temporária (relativa principalmente à fase de implantação da 

obra) e abrangência restrita às AID e ADA. Apresenta baixa magnitude e alta 

facilidade de resolução, cessando ao final das obras com a recuperação e 

reurbanização dos locais. 
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Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos causados pela geração e/ou aceleração 

nos processos físicos de dinâmica superficial foram classificados como impacto 

adverso, evitável, incerto, temporário, local, apenas diferindo por escala de 

importância. Com exceção da etapa Canteiros de Obras, na atividade Desmobilização, 

que tem valor 1, todas as outras possuem valor 2. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM, atividade Canteiros de Obras, o impacto é do tipo adverso, 

de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local, e de escala de importância 3; 

 Nas estações Cut and Cover, atividade Canteiros de Obras, o impacto é do tipo 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração 

temporária, abrangência local, e de escala de importância 3; 

 No Trecho Shield, atividade Canteiros de Obras, o impacto é do tipo adverso, de 

controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local, e de escala de importância 2.  

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

primeiramente, pois é essencial otimizar os projetos geométricos e de terraplenagem, 

de modo a evitar grandes intervenções, principalmente em áreas mais sujeitas à 

erosão. 

 

Nas atividades de terraplenagem, também é fundamental obedecer aos itens de 

manejo ambiental de especificações de serviços, com especial atenção à readequação 

geométrica dos taludes, à proteção (vegetal ou revestimento) das áreas expostas 

(taludes, pátios e áreas demolidas) e à implantação do sistema de drenagem 

superficial.  

 

De forma geral, todos os focos erosivos que porventura apareçam na área de trabalho 

deverão ser rapidamente mitigados, evitando sua intensificação. O controle do 

aparecimento de pequenas erosões deverá ser objeto de monitoramento, 
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considerando que, quanto menor o tempo de exposição dos materiais, menor a 

probabilidade de processos erosivos.  

 

D) Intercepção de Plumas de Contaminação de Passivos Existentes 

 

Na fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, a intercepção 

de plumas de contaminação de passivos ambientais estará diretamente associada às 

atividades de terraplenagem e escavações, que produzirão movimentação de grandes 

volumes de materiais.  

 

Como já apresentado na AID, os passivos ambientais mais prováveis estão 

relacionados a contaminações de áreas industriais ativas, sobretudo efluentes 

industriais (curtume) e hidrocarbonetos, ou a locais com atividades paralisadas, como 

antigos depósitos de resíduos industriais e bacias de tratamento de efluentes 

abandonadas. Segundo os dados levantados, dos 82 postos de combustíveis 

localizados na AID do empreendimento, 34 encontram-se com contaminação 

comprovada por análises técnicas e 12 não apresentam informações, podendo ou não 

estar contaminados. 

 

A remoção e relocação do material escavado e possivelmente contaminado deverão 

ser alvo de programa específico de monitoramento, durante a fase de implantação da 

obra.  

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de interceptar plumas de contaminação de passivos existentes na área, 

durante a fase de implantação apresenta caráter negativo, duração temporária, 

abrangendo a ADA e a AID. Apesar do impacto ser de magnitude média a alta e com 

grande probabilidade de ocorrência, a adoção de ações mitigadoras e de controle 

costuma produzir bons resultados.  

 

Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados pela interceptação de plumas de 

contaminação de passivos existentes na área foram classificados como adverso, 

inevitável atenuável, incerto, temporário, local, diferindo apenas na escala de 

importância, onde na etapa Trecho Cut and Cover, para a atividade Execução de 

Sondagens Mecânicas Específicas, apresenta valor 2. No trecho Cut and Cover, na 
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atividade Escavação e Movimentação de Terra, possui valor 4. Trecho NATM e Pátio 

de Manobras, respectivamente para as atividades Escavação e Movimentação de 

Terra e Desmatamento e Limpeza do Terreno, o valor na escala de importância é de 3. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM, para as atividades de Canteiros de Obras e escavação e 

movimentação de terras e rochas, o impacto é do tipo adverso, de controle 

evitável, de ocorrência incerta, duração temporária, abrangência local e de 

escala de importância 3. Na atividade de execução de sondagens mecânicas 

especificas a escala de importância é 2; 

 Nas estações Cut and Cover, para as atividades de Canteiros de Obras, o 

impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 

incerta, duração temporária, abrangência local e de escala de importância 3. 

Enquanto na atividade de execução e movimentação de terra e rochas a escala 

de importância é 4; 

 No Trecho Shield, as atividades de Canteiros de Obras, o impacto é do tipo 

adverso, de controle evitável, de ocorrência incerta, duração temporária, 

abrangência local e de escala de importância 2, ao longo do traçado a escala 

de importância é 4. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), pois 

antes do início da terraplanagem e de escavações, é essencial uma investigação 

ambiental em toda AID, com o objetivo de avaliar possíveis interferências humanas no 

local de estudo que resultem em suspeita de dano ambiental. Esses estudos devem se 

basear em visitas técnicas, no levantamento de documentos do local e no histórico de 

atividades. Detectadas áreas ou processos passíveis de produzirem danos ambientais, 

é necessária confirmação por meio da identificação e mensuração qualitativa e 

quantitativa, através de análises químicas de solo e água de áreas potencialmente 

impactadas ou contaminadas. 

 

Constatando-se contaminação, deve-se iniciar uma investigação detalhada para 

dimensionar a pluma de contaminação e para determinar (com auxílio de modelagem 

matemática) a profundidade, velocidade e direção dessa pluma. Este estudo detalhado 
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oferecerá subsídios e ferramentas precisas para o planejamento e dimensionamento 

do sistema de remediação a ser adotado (in loco ou em locais apropriados). 

 

Eventuais escavações nos materiais contaminados deverão ter como destino aterros 

industriais devidamente licenciados, utilizando transporte adequado, e atendendo a 

legislação vigente, fazendo-se necessário também a elaboração de um plano de 

transporte com rotas alternativas devido o aumento do fluxo de veículos e os riscos 

inerentes ao transporte e posterior deposição do material excedente. 

 

E) Alteração da Dinâmica Hidrogeológica 

 

Para a execução das atividades de escavação de túnel e execução da obra 

(independente do processo construtivo), é necessário um rebaixamento temporário no 

nível da água do subsolo, o que acarretará alteração da dinâmica hidrogeológica local. 

 

O rebaixamento temporário no nível de água do subsolo é uma técnica adotada para 

se criar uma área seca aos trabalhos. A adoção desta técnica aumenta a estabilidade 

de taludes, evita o carreamento de partículas do solo e reduz a carga lateral em 

e trutura  de e  ora ento.  or outro  ado  e te re aixa ento do n ve  d’  ua no 

subsolo impõe uma diminuição das pressões neutras do solo e, consequentemente, 

aumento nas pressões efetivas que podem causar (e muitas vezes causam) recalques 

indesejáveis às estruturas situadas no raio de influência do rebaixamento, 

principalmente se estiverem sobre camadas compressíveis (argilas moles ou areia).  

 

O re aixa ento do n ve  d’  ua no  u  o o e a a teração na dinâmica hidrogeológica 

normal também poderão afetar temporariamente os regimes de bombeamento dos 

poços de captação de água existentes na AID e ADA. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto da alteração da dinâmica hidrogeológica apresenta caráter negativo de 

duração temporária, de ocorrência apenas na fase de implantação do 

empreendimento, abrangendo principalmente a ADA. Apresenta alta magnitude, 

porém de caráter reversível. A probabilidade de ocorrência de recalques associados a 

este impacto varia em função do grau de conhecimento do terreno a ser escavado e 

da adoção de medidas preventivas adequadas.  
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Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados pela alteração da dinâmica 

hidrogeológica foram classificados como adverso, inevitável não atenuável, certo, 

temporário, regional, diferindo apenas por escala de importância, com destaque à 

etapa Cut and Cover, atividade Escavação e Movimentação da Terra, onde seu valor é 

máximo. Na etapa NATM, atividade Escavação e Movimentação da Terra, o valor é 4. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM e Cut and Cover, as atividades de escavação e 

movimentação de terras e rochas, o impacto é do tipo adverso, de controle 

inevitável não atenuável, de ocorrência incerta, duração permanente, 

abrangência local, e de escala de importância 3; 

 No Trecho Shield, a atividade de escavação e movimentação de terras e rochas, 

o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 

certa, duração temporária, abrangência regional, e de escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

considerando-se que o projeto de rebaixamento pressupõe um estudo de recalques 

das estruturas existentes no raio de influência. As estruturas existentes e consideradas 

mais sensíveis devem ser controladas por instrumentação (medidas de recalques e 

abertura de fissuras) para a tomada de decisões rápidas que evitem prejuízos. Bem 

como é conveniente, durante o rebaixamento, instalar medidores de nível de água em 

pontos estratégicos, para acompanhar a variação no nível do lençol freático e 

compará-lo com o previsto no projeto.  

 

Também durante o rebaixamento, é importante verificar se não ocorre carreamento de 

partículas do solo, através de observações regulares na água de saída das bombas, 

verificando se a mesma sai limpa. O carreamento de partículas de solo provoca 

recalques acentuados em estruturas vizinhas à escavação, em calçadas e ruas, pondo 

em risco utilidades públicas enterradas (dutos de água, esgotos, telefone, entre 

outros). 
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F) Alteração da Estabilidade do Substrato 

 

Na fase de implantação da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba, as ações mais 

susceptíveis à ocorrência de alteração da estabilidade do substrato estão associadas 

principalmente às atividades de execução dos túneis, através do método NATM e com 

uso de explosivos, e escavação do trecho de Metrô, estações, saídas de emergência e 

poços de ventilação em Cut and Cover. 

 

A alteração da estabilidade do substrato pode provocar, eventualmente, a ocorrência 

de acidentes geológicos na área da obra e zonas adjacentes. Entre os acidentes 

geotécnicos mais comuns, destacam-se colapsos de maciços rochosos e/ou maciços 

de solo, originados por alteração do estado natural das tensões nas etapas de 

escavação de trincheiras e túneis, por variações do lençol freático e vibrações 

causadas por detonações. 

  

Outro acidente geotécnico, também associado às escavações, está relacionado aos 

processos de assentamento superficial e subsidência, causados pela alteração do 

estado natural do terreno por eventuais colapsos, devido à profundidade do túnel, ao 

método de escavação e à eficiência dos suportes primários e de estruturas de 

sustentação empregadas.  

 

Além desses, a alteração na estabilidade do substrato é ocasionada por infiltrações de 

água freática nas estruturas subterrâneas, o que pode levar ao colapso e 

adensamento localizado de solo em fundações, convergência e colapso de paredes. 

 

A maioria dos acidentes geológicos que podem ocorrer na implantação da Linha Azul 

do Sistema de Metrô de Curitiba está relacionada, principalmente, às condições 

intrínsecas do subsolo, que, no caso em questão, inclui unidades geológicas pouco 

resistentes, variações na dinâmica do lençol freático e as fragilidades naturais dos 

terrenos. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de alteração da estabilidade do substrato é negativo, de abrangência 

localizada, restrita à ADA. Apresenta ocorrência associada à fase de implantação do 

empreendimento e duração temporária, principalmente nas etapas de escavações de 

túneis e fundações. 
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A probabilidade de ocorrência de acidentes deste tipo varia em função direta do grau 

de conhecimento do terreno a ser escavado e pela adoção de medidas preventivas 

adequadas. Assim, este impacto pode ser caracterizado como de alta a muita alta 

magnitude e grande relevância, já que qualquer acidente deste tipo pode gerar 

tragédias, problemas e inconvenientes à população e à dinâmica da cidade. 

 

Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) devido a alteração da estabilidade do substrato, 

previu-se um impacto adverso, evitável, provável, temporário, local e de escala de 

importância 5.  

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover:  

 Nas estações Cut and Cover, na atividade escavação e movimentação de terra, 

o impacto é adverso, inevitável atenuável, provável, permanente, local e de 

escala de importância 4. No caso das estações NATM, a escala de importância 

é 3. 

 

No caso do trecho em Shield não se prevê alteração da estabilidade do substrato. Isto 

deve-se ao fato do método construtivo ser caracterizado por pressões compensadas e 

controladas e de revestimento contínuo do túnel, representando uma escala de 

importância equivalente a 1. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), para 

evitar problemas geotécnicos associados à execução das obras, recomendando-se 

uma caracterização geotécnica criteriosa e detalhada, a ser constantemente 

atualizada com o avanço das obras de escavação, que servirá de base para o plano 

de identificação e monitoramento de riscos e para definir soluções preventivas de 

engenharia adequadas a cada realidade. 

 

Esta caracterização deverá abranger estudos hidrogeológicos, cartografia 

geotécnica/geológica de detalhe, estudo de maciços rochosos considerando análises 

estruturais, levantamento de fundações e estruturas pré-existentes, bens edificados de 

interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, entre outros.  
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Com uma caracterização detalhada, serão definidas soluções de geologia e 

engenharia, determinando-se áreas a serem estabilizadas e os métodos mais 

adequados de escavação selecionados, desmonte de rocha, escoramento e materiais 

utilizados. Sempre deverão ser consideradas as normas técnicas aplicáveis, sejam da 

ABNT ou normas internacionais.  

 

Indica-se que seja elaborado um programa de monitoramento, em conjunto com outras 

especialidades envolvidas, com objetivo de acompanhar qualquer indício de alteração 

nas condições pré-existentes dos patrimônios históricos arquitetônicos e 

arqueológicos. Este programa deve contemplar também medidas prevenção, correção 

e de eventuais medidas emergenciais. 

 

G) Geração de Ruídos e Poeiras 

 

Na fase de implantação, notadamente pelo sistema Cut and Cover, em época de seca 

e durante a fase Cut, haverá movimentação de materiais a céu aberto, com carga e 

transporte de volumes elevados de terra em ambiente urbano, o que certamente 

gerará ruídos e poeira, impacto que deve ser intensificado com ventos de maior 

intensidade. Em ambiente urbano, este inconveniente afetaria muitas pessoas. No EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010), o método Cut and Cover estava previsto para 12 km de 

extensão, agora somente será utilizado em algumas estações. 

 

As emissões sonoras, especialmente as geradas pelas máquinas operando as 

escavações e transporte de material, impactarão a ADA imediatamente adjacente às 

estações. Essas atividades de difícil confinamento poderão causar incômodo na 

população residente local. Em relação ao EIA (ECOSSISTEMA, 2010) o método Cut 

and Cover sofreu grande redução de extensão. As intervenções locais deverão 

observar o previsto pela Lei Municipal nº 10.625/2002 quanto aos limites de emissão 

sonora para atividades de construção [90 dB(A)] e os horários de operação como 

medida de respeito ao sossego e bem-estar públicos. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de geração de material particulado é caracterizado como negativo, de 

abrangência restrita à ADA, nos locais onde se prevê o uso de Cut and Cover. 

Apresenta ocorrência associada à fase de implantação do empreendimento e 

apresenta duração temporária, principalmente nas etapas de escavações de 
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trincheiras e fundações. A probabilidade de ocorrência é alta e praticamente certa, e 

caso não sejam adotadas medidas preventivas adequadas. Assim, este impacto é de 

média magnitude e baixa relevância, mas com alta probabilidade de ocorrência, 

podendo causar inconvenientes ao dia-a-dia da população. 

 

O impacto de geração de ruídos é caracterizado como negativo, de abrangência 

restrita à ADA, nos locais onde se prevê o uso de Cut and Cover. Está associado à 

fase de implantação do empreendimento e apresenta duração temporária, 

principalmente nas etapas de escavações de trincheiras e fundações. A probabilidade 

de ocorrência é alta e praticamente certa. O impacto é de média magnitude e média 

relevância, com alta probabilidade de ocorrência e de causar inconvenientes ao dia-a-

dia da população. 

 

Qualificação  

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM, atividade Canteiros de Obras, o impacto é do tipo adverso, 

de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local, e de escala de importância 3 para as poeiras; 

 Nas estações NATM, atividade Canteiros de Obras, o impacto sonoro é do tipo 

adverso, de controle inevitável não atenuável, de ocorrência certa, duração 

temporária, abrangência local, e de escala de importância 3; 

 Nas estações NATM, atividade execução de sondagens mecânicas específicas, 

o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 

certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de importância 2 

para a geração de poeiras; 

 Nas estações NATM, atividade execução de sondagens mecânicas específicas, 

o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável não atenuável, de 

ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de 

importância 2 para a geração de ruídos; 

 Nas estações Cut and Cover, nas atividades Canteiros de Obras e escavação e 

movimentação de terra, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável 

atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de 

escala de importância 4 para geração de poeiras; 
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 Para a geração de ruídos, nas estações Cut and Cover, nas atividades canteiro 

de obras e escavação e movimentação de terra, o impacto é do tipo adverso, 

de controle inevitável, não atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local, e de escala de importância 4; 

 No Trecho Shield, atividade canteiros de obras, o impacto é do tipo adverso, de 

controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local, e de escala de importância 4 para poeiras; 

 No Trecho Shield, atividade canteiro de obras, o impacto sonoro é do tipo 

adverso, de controle inevitável, não atenuável, de ocorrência certa, duração 

temporária, abrangência local, e de escala de importância 4 especialmente no 

emboque do túnel; 

 No Trecho Shield, atividade execução de sondagens mecânicas específicas, o 

impacto é do tipo adverso, de controle inevitável, não atenuável, de ocorrência 

certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de importância 2 

para geração de ruídos e poeiras. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

levando em consideração a alta probabilidade de ocorrência, no sentido de evitar o 

problema, recomenda-se a utilização de caminhões-pipa umectando as pistas de 

rolamento em solo da obra, praticamente eliminando o problema.  

 

Quanto à geração de ruídos, deve-se salientar que as atividades desenvolvidas em 

canteiros de obras são de difícil confinamento e mitigação. As intervenções locais 

deverão observar o previsto pela Lei Municipal nº 10.625/2002 quanto aos limites de 

emissão sonora para atividades de construção [90 dB(A)] e os horários de operação 

diurno isto é da 07:01h às 19:00h e em dias úteis como medida de mitigação dos 

impactos sobre o sossego e o bem estar da população local. 

 

H) Geração de Vibração e Sobrepressão Durante as Detonações 

 

Na fase de implantação, notadamente pelo sistema NATM, durante as escavações em 

rocha, que demandam uso de explosivos para detonação do material e escavação dos 

túneis, em relativa baixa profundidade, e em ambiente urbano, haverá geração de 

vibração e sobrepressão. Este inconveniente poderá afetar estruturas arquitetônicas, 
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além de afetar e preocupar muitas pessoas com a sensação da vibração e eventual 

ruído. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto da vibração e sobrepressão é caracterizado como negativo, de abrangência 

restrita à ADA, em toda a extensão a ser construída por NATM. A ocorrência está 

associada à fase de implantação do empreendimento e apresenta duração temporária, 

nas etapas de escavações de túneis em rocha com uso de explosivos, sendo mais 

importante durante a escavação das estações, haja vista sua propagação em 

superfície. A probabilidade de ocorrência é certa, pois é necessário o uso de 

explosivos pelo método, quando somente a escarificação da frente de avanço não é 

suficiente para o desmonte do maciço. 

 

Este impacto é caracterizado como de alta magnitude e relevância, com baixa 

probabilidade de ocorrência, causando inconvenientes se não adotadas as medidas de 

mitigadoras e de prevenção. 

 

O impacto se destaca pela necessidade de escavações nas proximidades de sítios 

históricos ou estruturas prediais, onde a intensidade de vibração pode superar os 

limites aceitáveis, caso não sejam tomadas as medidas de estudo prévio do local, 

planejamento e monitoramento da Operação. 

 

Qualificação  

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados por vibração e sobrepressão 

foram classificados como adversos, de controle inevitável, atenuável, de ocorrência 

certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de importância 5. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados para as estações 

NATM, Cut and Cover e trecho Shield e assim descritos, as demais etapas 

permanecem inalteradas:  

 Nas estações NATM, a atividade Escavação e Movimentação de Terras e 

Rocha, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de 

ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de 

importância 2. Nas detonações representa escala 3; 

 Nas estações Cut and Cover, a atividade Escavação e Movimentação de Terras 

e Rocha, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de 
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ocorrência provável, duração temporária, abrangência local, e de escala de 

importância 3; 

 No Trecho Shield, a atividade Escavação e Movimentação de Terras e Rocha, o 

impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 

provável, duração temporária, abrangência local, e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010). Para 

os locais críticos, pela proximidade de prédios e instalações sensíveis, é necessário, 

além do monitoramento, um plano de fogo diferenciado, para minimizar a vibração 

resultante das detonações, com emprego de técnicas profissionais específicas, 

envolvendo uso de malha de perfuração otimizada, carregamento diferenciado de 

explosivos, uso de espaçadores, dispositivos de retardos e outros acessórios que 

minimizem as vibrações e ruídos das detonações. 

 

Em locais extremamente sensíveis, nas obras a céu aberto, deverão ser verificadas as 

possibilidades técnicas e econômicas de desmonte alternativo, a exemplo de uso de 

rompedores de alto impacto e/ou uso de argamassas expansivas. 

 

Associado a esses procedimentos e cuidados, é necessário um monitoramento 

sismográfico durante as detonações, previsto no plano de obras do Metrô. Os 

responsáveis pelas obras deverão apresentar Relatório de Andamento Ambiental, com 

os dados sismográficos emitidos fogo a fogo comparados aos parâmetros admissíveis. 

Quando houver discrepância nos níveis de frequência admissíveis de vibração de 

partícula (m/s), deverão ser identificadas as fontes geradoras, indicando medidas 

reparadoras e mitigações, como: alteração do plano de fogo, alteração do tempo de 

espera em função da geologia do local, instalação dos cortinados com neoprene nas 

saídas dos túneis para atenuar ruídos, instalação de abafadores, entre outros. 

 

Para subsidiar as atividades acima deve-se aplicar também as mesmas medidas 

mitigadoras do item F (Alteração da estabilidade do substrato).  

 

Para evitar problemas geotécnicos associados à execução das obras, recomenda-se 

uma caracterização geotécnica criteriosa e detalhada, a ser constantemente 

atualizada com o avanço das obras de escavação, que servirá de base para o plano 
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de identificação e monitoramento de riscos e para definir soluções preventivas de 

engenharia adequadas a cada realidade. 

 

Esta caracterização deve abranger estudos hidrogeológicos, cartografia 

geotécnica/geológica de detalhe, estudo de maciços rochosos considerando análises 

estruturais, levantamento de fundações e estruturas pré-existentes, bens edificados de 

interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, entre outros.  

 

Com uma caracterização detalhada, serão definidas soluções de geologia e 

engenharia, determinando-se áreas a serem estabilizadas e também serão 

selecionados os métodos mais adequados de escavação, desmonte de rocha, 

escoramento e materiais utilizados. Sempre deverão ser consideradas as normas 

técnicas aplicáveis, sejam da ABNT ou normas internacionais.  

 

Indica-se que seja elaborado um programa de monitoramento, em conjunto com outras 

especialidades envolvidas, com objetivo de acompanhar qualquer indício de alteração 

nas condições pré-existentes dos patrimônios históricos arquitetônicos e 

arqueológicos. Este programa deve contemplar também medidas de prevenção, 

correção e de eventuais medidas emergenciais. 

 

Importante salientar que a atividade bota-fora foi alterada na matriz de impactos 

ambientais e incorporada como impacto dentro da atividade escavação e 

movimentação de terra. O item Canteiros de Obras, antes classificado como etapa, 

agora foi interpretado como atividade. 
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Quadro 104 – Matriz de Impactos para o Meio Físico 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d

v
e
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o
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n
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c
o
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v
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á
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l 

A
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á
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l 
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e

v
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á
v
e
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N
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A
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n
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á
v
e
l 

C
e
rt

o
 

P
ro

v
á
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e
l 
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c

e
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O
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o
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e
rá

 

T
e

m
p

o
rá

ri
o

 

C
íc

li
c
o

 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

L
o

c
a
l 

R
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n
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l 

A
b
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n
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n
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1 2 3 4 5 

P
la

n
e
ja

m
e
n
to

 

 
Execução de 

sondagens mecânicas 
específicas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Intercepção de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 Canteiros 

de Obras 
(pátio de 
Manobras 
e trecho 
aéreo) 

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Geração de ruídos e poeiras                     

Terraplenagem 

Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de ruídos e poeiras 
 

                    

Execução de obras 
civis e operação 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas  
 

                    

Bota fora 

Geração e/ou aceleração de processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Geração de ruídos e poeiras 
 

                    

Desmobilização 

Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d
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o
 

B
e
n

é
fi

c
o

 

E
v
it

á
v
e
l 

In
e

v
it

á
v
e
l 

A
te

n
u

á
v
e
l 

In
e

v
it

á
v
e
l 
N

ã
o

 

A
te

n
u

á
v
e
l 

C
e
rt

o
 

P
ro

v
á
v
e
l 

In
c

e
rt

o
 

N
ã
o

 

O
c
o

rr
e
rá

 

T
e
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o
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P
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a
n

e
n

te
 

L
o

c
a
l 

R
e
g

io
n

a
l 

A
b

ra
n

g
e

n
te

 

1 2 3 4 5 

Pátio de 
Manobras 

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Geração de ruídos e poeiras                     

Terraplenagem 

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de ruídos e poeiras 
 

                    

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

Pátio de 
Manobras  

Bota fora 
Geração e/ou aceleração de processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Execução de obras 
civis 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Estações 
NATM 

Canteiros de Obras 

Geração de poeiras 
 

                    

Geração de ruídos 
 

                    

Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

c
o

 

E
v
it

á
v
e
l 
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e

v
it

á
v
e
l 

A
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á
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e
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e

v
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á
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N

ã
o

 

A
te

n
u

á
v
e
l 

C
e
rt

o
 

P
ro

v
á
v
e
l 

In
c

e
rt

o
 

N
ã
o

 

O
c
o

rr
e
rá

 

T
e

m
p

o
rá

ri
o

 

C
íc
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n

e
n

te
 

L
o

c
a
l 

R
e
g

io
n

a
l 

A
b

ra
n

g
e

n
te

 

1 2 3 4 5 

Execução de obras 
civis 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de 
sondagens mecânicas 

específicas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de poeiras 
 

                    

Geração de ruídos 
 

                    

Escavação e 
movimentação de 

terra e rochas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Intercepção de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Alteração da dinâmica hidrogeológica 
 

                    

Geração de vibração e sobrepressão 
 

                    

Detonações 
(escavação) 

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Geração de vibração e sobrepressão 
 

                    

Estações 
Cut and 
Cover, 

respiradou
ros e 

Canteiros de Obras 

Geração de poeiras 
 

                    

Geração de ruídos 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d
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n

é
fi

c
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1 2 3 4 5 

saídas de 
emergênci

a 

Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Escavação e 
movimentação de 

terra 

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras  
 

                    

Alteração da dinâmica hidrogeológica  
 

                    

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de poeiras 
 

                    

Geração de ruídos 
 

                    

Trecho 
aéreo 

inclusive 
estação 
aérea 

Terraplenagem 
(caminhos de serviço) 

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de ruídos e poeiras 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

c
o

 

E
v
it

á
v
e
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A
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g
e

n
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1 2 3 4 5 

Bota- fora 
Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Execução de obras 
civis (Execução da 

infra, meso e 
superestrutura) 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Trecho 
NATM 
Trecho 
Shield 

Bota- fora 
Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Execução de obras 
civis 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de 
sondagens mecânicas 

específicas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de ruídos e poeiras 
 

                    

Escavação e 
movimentação de 

terra e rochas 

Geração de ruídos e poeiras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 

                    

Intercepção de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Alteração da dinâmica hidrogeológica 
 

                    

Geração de vibração e sobrepressão 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 
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d
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A
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ra
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g
e

n
te

 

1 2 3 4 5 

Detonações 
(escavação) 

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Geração de vibração e sobrepressão                     

Execução de obras 
civis 

Contaminação de solo e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Canteiro de Obras 

Geração de poeiras 
 

                    

Geração de ruídos 
 

                    

Geração e/ou aceleração nos processos físicos 
de dinâmica superficial 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de obras 
civis 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de 
sondagens mecânicas 

específicas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Interceptação de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Geração de ruídos e poeiras 
 

                    

Escavação e 
movimentação de 

terra e rochas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

Qualificação do Impacto 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d
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1 2 3 4 5 

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Intercepção de plumas de contaminação de 
passivos existentes 
 

                    

Alteração da estabilidade do substrato 
 

                    

Alteração da dinâmica hidrogeológica 
 

                    

Geração de vibração e sobrepressão 
 

                    

O
p
e
ra

ç
ã
o
 

Pátio de 
Manobras  

Operação Pátio de 
Manobras 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Linha 
Metrô 

Operação da Linha de 
Metrô 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de vibração e sobrepressão 
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5.2 ATMOSFÉRICO 

 

5.2.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

A) Geração de Poeiras e Gases 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento, compreendendo o desmatamento, 

limpeza, terraplenagem e obras civis, ocorrerá a emissão de poluentes atmosféricos 

por máquinas, veículos e escavação, ocasionando alteração ao ambiente. Entretanto, 

a quantificação deste impacto e de seus respectivos efeitos é complicada, pois está 

diretamente atrelada a dinâmica das massas atmosféricas. Por ocorrer em ambiente 

urbano, este impacto poderá afetar os moradores dos bairros do entorno do 

empreendimento. 

 

Avaliação do Impacto 

O impacto de emissão de material particulado é caracterizado como adverso, 

abrangendo toda a extensão do projeto. Sua ocorrência está associada à fase de 

implantação do empreendimento, com duração temporária, finalizando assim que tal 

etapa for encerrada. A probabilidade de ocorrência é certa, devido às escavações e ao 

transporte de material constante. Com isso, é considerado de média magnitude e 

baixa relevância, mas com alta probabilidade de ocorrência, podendo causar 

inconvenientes à população. 

 

Qualificação  

No trecho e estações em NATM, nas atividades escavação e movimentação de terra e 

rochas e bota-fora, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável, atenuável, de 

ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de importância 3. 

Já para a atividade Canteiros de Obras, o impacto é do tipo adverso, de controle 

inevitável, atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de 

escala de importância 4. 

 

Nas estações Cut and Cover, atividade Canteiros de Obras, escavação e 

movimentação de terra, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável, atenuável, 

de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de escala de 

importância 4. Já para a atividade bota-fora, o impacto é do tipo adverso, de controle 
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inevitável, atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local, e de 

escala de importância 1. 

 

No trecho elevado, atividade terraplenagem, o impacto é do tipo adverso, de controle 

inevitável atenuável, ocorrência certa, duração temporária, abrangência local e escala 

de importância 2. 

 

No Trecho Shield, para as atividades Canteiros de Obras e bota-fora, o impacto é do 

tipo adverso, de controle inevitável, atenuável, de ocorrência certa, duração 

temporária, abrangência local, e de escala de importância 4. 

 

Para o pátio de manobras, atividades de desmatamento e limpeza do terreno, 

terraplenagem e bota-fora, o impacto é do tipo adverso, de controle inevitável 

atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local e escala de 

importância 2. 

 

Medidas Mitigadoras 

Considerando-se a alta probabilidade de ocorrência, recomenda-se a utilização de 

caminhões-pipa para umedecer as pistas de rolamento no local da obra. Além disso, 

também sugere-se efetuar manutenções preventivas nos equipamentos utilizados. 

 

5.2.2 FASE DE OPERAÇÃO 

 

A) Redução na Emissão de Poluentes Atmosféricos 

 

Ao iniciar a operação do Metrô de Curitiba, as linhas de ônibus concorrenciais ao seu 

traçado serão descontinuadas, de modo a evitar sobreposições de oferta e 

incrementando a viabilidade econômica do projeto, com isso ocorrerá a redução da 

emissão de poluentes atmosféricos. 

 

Avaliação do Impacto 

A redução da emissão de poluentes atmosféricos é considerada um impacto benéfico, 

abrangendo todo o traçado previsto para o Metrô de Curitiba, ocorrendo na fase de 

operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é certa, uma vez que as 

linhas de ônibus que operam no mesmo trecho serão descontinuadas. 
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Qualificação  

A operação da linha do Metrô de Curitiba, ocasionando a redução de emissão de 

poluentes atmosféricos, caracterizando um impacto benéfico, de ocorrência certa, 

duração permanente, abrangência local, com escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras 

Por se tratar de um impacto benéfico não são aplicáveis medidas mitigadoras. 
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Quadro 105 - Matriz de Impactos para o Meio Atmosférico 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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1 2 3 4 5 
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p
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Canteiros de 
Obras 

Canteiros de obras Geração de poeiras e gases 
                    

Pátio de Manobras  

Desmatamento e limpeza do 
terreno 

Geração de poeiras e gases 

                    

Terraplenagem                     

Bota-fora                     

Canteiros de Obras                     

Estações Cut and 
Cover, 

respiradouros e 
saídas de 

emergência 

Canteiros de obras 

Geração de poeiras e gases 
 

                    

Escavação e movimentação de 
terra 

                    

Bota-fora 
                    

Trecho aéreo 
inclusive estação 

aérea 

Terraplenagem (caminhos de 
serviço) 

Geração de poeiras e gases 
                    

Trecho e Estações 
em NATM 

Escavação e movimentação de 
terra e rochas 

Geração de poeiras e gases 
 

                    

Canteiros de Obras 
                    

Bota-fora                     

Trecho 
Shield 

Canteiros de obras                     

Bota-fora                     

O
p
e
ra

ç
ã
o
 

Linha Metrô Operação da Linha de Metrô 
Redução na emissão de 
poluentes atmosféricos 
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5.3 VIBRAÇÕES E RUÍDOS 

 

Nas análises acústicas efetuadas na ADA, verificou-se que os dados obtidos no eixo 

de transporte indicam que o tráfego de veículos pesados e a circulação dos ônibus-

expresso são diretamente responsáveis pelo aumento nos níveis sonoros globais. 

Além do porte dos veículos, sua velocidade é outra característica que interfere 

diretamente nos níveis sonoros. Quanto maior a velocidade, ou quanto maior a 

aceleração do motor, maiores os níveis sonoros.  

 

Observou-se que na ADA a maioria dos pontos apresenta níveis globais de pressão 

sonora que excedem limites impostos pela legislação municipal e federal. 

 

A análise de frequência em banda de 1/3 de oitava demonstrou que o ruído é 

característico de tráfego, de banda larga, com frequências predominantes entre 500 

Hz e 2.000 Hz. Não foram registrados ruídos de impacto ou com características 

claramente tonais. 

 

As simulações computacionais mostram, para as três seções típicas do sistema 

(trecho elevado, Cut and Cover e Túnel profundo – NATM/Shield), que a ADA 

apresentará as maiores variações nos níveis sonoros equivalentes. No Trecho Aéreo-

Elevado, as atividades nos Canteiros de Obras produzirão impacto pouco expressivo 

na vizinhança da BR - 476.  

 

No trecho Cut and Cover, o desvio do tráfego diminuirá a influência desta fonte sonora, 

reduzindo sua participação na composição dos níveis globais. Já na fase de 

implantação, a operação das máquinas elevará os níveis sonoros nas proximidades. 

Para esta etapa, são esperados níveis sonoros entre 65 e 75 dB(A) junto ao 

alinhamento predial. 

 

No trecho construído em Túnel Profundo (NATM e Shield), os níveis sonoros urbanos 

na superfície deverão manter os padrões atuais, conforme medidos in situ neste 

estudo, exceto para as áreas de emboque cujos níveis sonoros deverão ser similares 

aos do trecho Cut and Cover. 

 

As simulações também revelam que o desvio de tráfego será determinante da 

variação dos níveis sonoros. Um aumento temporário no fluxo de veículos desviados 
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do eixo central do sistema trinário para as vias laterais deverá produzir níveis sonoros 

da ordem de 75 dB(A) na AID. 

 

Na AII, os níveis sonoros serão pouco alterados. O excedente de veículos desviados 

produzirá níveis sonoros de aproximadamente 65 dB(A) nas vias. 

 

Na fase de operação do sistema, o impacto tenderá a ser positivo. Visto que os níveis 

sonoros produzidos pelo tráfego de veículos pesados deverão ser reduzidos. A 

redução estimada é de até 3 dB(A) em relação aos níveis sonoros atuais, baseando-se 

em projeção com supressão total de veículos pesados na canaleta. 

 

5.3.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Nesta fase, as atividades se concentrarão em estudos topográficos, sondagens de 

solo, estudos de viabilidade técnica de sistemas construtivos e de modelos de 

operação. A geração de ruído, embora pequena, não pode ser desprezada e as 

atividades podem alterar as condições ambientais em esfera local. Os níveis sonoros 

tendem a aumentar em função de atividades de limpeza de terrenos, pelo desvio de 

tráfego e sondagens de solo. 

 

Nesta etapa, os eventos sonoros mais significativos são os ruídos gerados pela 

escavação dos pontos de sondagem. O equipamento para este tipo de serviço pode 

gerar níveis sonoros superiores aos limites tolerados para as zonas urbanas, conforme 

a Lei Municipal nº 10.625, de 19 de dezembro de 2002. 

 

A) Aumento dos Níveis Sonoros em Função das Atividades de Sondagem do 

Solo 

 

Avaliação do Impacto 

Para a fase de planejamento, estão previstas algumas atividades que requerem a 

escavação do solo para conhecer suas propriedades mecânicas, o que gera ruído. 

Embora de pequena intensidade, essas atividades podem chegar a perturbar o 

sossego público na ADA e AID. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, 

inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de importância 1. 
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Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), para 

atenuar este impacto, em áreas de escavação a céu aberto é recomendável que as 

atividades ocorram em período diurno em dias úteis (segunda à sexta). 

 

O uso pontual de pequenas barreiras acústicas móveis (tapumes de 2,5 m de altura) 

instaladas a cerca de 2 m de distância do motor que movimenta a trado rotativo 

poderá reduzir os níveis sonoros no alinhamento predial em até 6 dB(A). Esta medida 

deve ser empregada especialmente para os pontos de amostragem próximos a 

escolas e hospitais (Zonas de Silêncio). 

 

5.3.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

Nesta fase estão previstas diversas atividades de construção civil, como escavação, 

cortes de terra, compactação de aterros, abertura de acessos, desvios de tráfego de 

veículos, que poderão provocar alterações ambientais. 

 

A)  Aumento dos Níveis Sonoros em Função das Atividades de Desmatamento, 

Limpeza do Terreno e Remoção de Entulho 

 

Avaliação do Impacto 

Na limpeza de terrenos (especialmente o pátio) para os Canteiros de Obras, ocorrerá 

o intenso trânsito de tratores e caçambas para coleta e remoção de entulhos. Essas 

atividades geram ruído, especialmente na ADA. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, 

inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de importância 2. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010). Para 

amenizar este impacto, recomenda-se a implantação de barreiras acústicas (tapumes) 

nos limites dos Canteiros de Obras. Além disso, deve-se prever, desde o início da 

implantação do empreendimento, um Programa de Monitoramento Acústico para 

instrumentar ações preventivas e corretivas de combate à poluição sonora. 
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B)  Aumento dos Níveis Sonoros em Função das Atividades de Terraplenagem 

 

Avaliação do Impacto 

A terraplanagem resulta de atividades que movimentem solo e rocha, como na 

execução de cortes e aterros. A movimentação de máquinas e o transporte de material 

para aterro ou escavação é potencial gerador de poluição sonora. As emissões 

sonoras afetarão principalmente os terrenos ao longo do eixo proposto para a Linha 

Azul. 

 

A mitigação de ruídos de máquinas e caminhões é tarefa difícil. Este impacto pode ser 

pouco mitigado, visto que o confinamento é operacionalmente impossível. Contudo, a 

observância à Lei Municipal nº 10.625/2002, restringindo os trabalhos ao período 

diurno dos dias úteis e um Programa de Monitoramento de Ruídos nas áreas vizinhas 

aos Canteiros de Obras podem fornecer informações úteis para o gerenciamento de 

atividades. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, 

inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de abrangência 3. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), nas 

áreas de escavação a céu aberto e de movimentação de solo, recomenda-se a 

implantação de barreiras acústicas nos limites dos Canteiros de Obras. Além disso, 

determinar os horários mais adequados para a realização das atividades, de forma a 

minimizar os conflitos com moradores do entorno. 

 

C)  Aumento dos Níveis Sonoros em Função do Desvio no Tráfego de Veículos 

para as Vias Laterais 

 

Avaliação do Impacto 

Na fase de implantação, as atividades que requerem escavações e construções a céu 

aberto demandam bloqueio de tráfego nas vias destinadas aos canteiros de obra. Um 

desvio de tráfego para vias laterais acarretará aumento dos níveis sonoros na 

vizinhança dos trechos bloqueados. 
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Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, 

inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

recomenda-se que as medidas de controle de tráfego considerem diferentes 

alternativas de caminhos, para fluidez do tráfego e para evitar a concentração de 

veículos em vias vicinais de pequeno porte. 

 

D) Aumento dos Níveis Sonoros em Função da Execução de Infra, Meso e 

Superestrutura da Linha Azul 

 

Avaliação 

A construção a céu aberto do trecho elevado ao sul poderá produzir, junto à 

comunidade vizinha, níveis sonoros elevados.  

 

A detonação de explosivos nos trechos subterrâneos também poderão aumentar os 

níveis sonoros impactando especialmente a AID, muito embora sejam eventos 

pontuais, de duração curta e impacto reduzido. 

 

A escavação subterrânea tende a produzir pequeno impacto sobre a vizinhança no 

nível do solo. Cuidados deverão ser tomados nos pontos de emboque dos túneis por 

onde circularão máquinas e materiais tanto retirados (bota-fora), quanto levados para 

os lotes de trabalho subterrâneo. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, 

inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

recomenda-se que sejam adotadas medidas de controle de tráfego que favoreçam 

alternativas de caminhos e fluidez. Medidas que reduzam a concentração de veículos 

em vias vicinais de pequeno porte e que mitiguem engarrafamentos reduzirão também 

a poluição do ar por gases e material particulado. 
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Recomenda-se a utilização de barreiras acústicas nas laterais dos canteiros (tapumes 

de 2,5 m de altura instalados ao nível da via pública) especialmente nas áreas de 

emboque dos túneis. 

 

Para as atividades não confináveis a rigorosa observância da legislação municipal de 

sossego e bem-estar público (Lei nº 10.625/2002) deverá mitigar a perturbação da 

vizinhança (ADA) em relação às emissões sonoras. 

 

Além dos impactos previstos no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) citados acima, que ainda 

permanecem, houve a inclusão do impacto que segue. 

  

E) Aumento dos Níveis Sonoros em Função da Retirada de Rejeitos 

 

Avaliação do Impacto 

Na fase de implantação, as atividades que requerem escavações e construções a céu 

aberto demandam a retirada de materiais da obra. Esta operação de tráfego nas vias 

locais pode acarretar aumento dos níveis sonoros na vizinhança. 

 

Qualificação 

Impacto do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração 

temporária, abrangência local e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras 

Prevendo atenuar este impacto recomenda-se que medidas de controle de tráfego que 

favoreçam alternativas de caminhos e fluidez do tráfego sejam adotadas. No ponto de 

retirada (entrada e saída de veículos) recomenda-se a montagem de barreiras 

acústicas ou tapumes para a atenuação dos níveis sonoros gerados pelo 

carregamento das caçambas. 
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5.3.3 FASE DE OPERAÇÃO 

 

A) Elevação dos Níveis Sonoros Ambientais no Trecho Elevado da Linha e no 

Pátio de Manobra e Manutenção 

 

Avaliação do Impacto 

No período de operação do Metrô, nos trechos em que os vagões circularão a céu 

aberto (entre a BR-116 CIC-Sul e o Pinheirinho, por aproximadamente 2,43 km), os 

níveis sonoros podem se tornar mais elevados e causar desconforto à vizinhança.  

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) para o trecho elevado e 

o pátio, impacto adverso, inevitável atenuável, certo, temporário, local e de escala de 

importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

recomenda-se constante monitoramento dos níveis sonoros e manutenção preventiva 

e/ou corretiva das máquinas e equipamentos do sistema. 

 

B) Redução dos Níveis Sonoros Ambientais nos Trechos Subterrâneos 

 

Avaliação do Impacto 

No período de operação do Metrô, nos trechos subterrâneos, entre a Estação Terminal 

Pinheirinho e a Estação Santa Catarina (~7,5 km) e entre a Estação Santa Catarina e 

a Estação Terminal Santa Cândida (~12,1 km), os níveis sonoros ambientais serão 

reduzidos com a desativação do transporte atual baseado em ônibus biarticulados. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto benéfico, certo, 

permanente, local e de escala de importância 4. 
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Quadro 106 - Matriz de Impactos de Vibrações e Ruídos 
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Planejamento Projeto 

Execução de 
sondagens 
mecânicas 
específicas 

Aumento dos níveis sonoros em 
função das atividades de sondagem 
do solo 

                    

Implantação 
Em todo o 

trecho 

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Aumento dos níveis sonoros em 
função das atividades de limpeza do 
terreno e remoção de entulho 
 

                    

Terraplenagem 

Aumento dos níveis sonoros em 
função das atividades de 
terraplenagem 
 

                    

Desvio de tráfego 

Aumento dos níveis sonoros em 
função do desvio de tráfego para as 
vias laterais 
 

                    

Construção Civil 

Aumento dos níveis sonoros em 
função da execução de infra, meso e 
supraestrutura 
 

                    

Bota-fora de Obra 

Aumento dos níveis sonoros em 
função da retirada dos rejeitos da 
obra 
 

                    

Operação 

Pátio 
Circulação e 

manutenção dos 
carros 

Elevação dos níveis sonoros em 
função da circulação dos vagões 

                    

Trecho 
Aéreo 

Circulação dos 
comboios 

Elevação dos níveis sonoros em 
função da circulação dos vagões 
 

                    

Trecho 
Subterrân

eo 

Circulação dos 
comboios 

Redução dos níveis sonoros em 
nível de rua 
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5.4 MEIO BIÓTICO 

 

5.4.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

A) Remoção de Vegetação 

 

Durante a realização da topografia, na fase de planejamento do Metrô de Curitiba – 

Linha Azul poderá ocorrer a remoção de vegetação, sejam componentes da 

arborização urbana ou indivíduos florestais no pátio de manobras. Nas sondagens 

mecânicas, também poderá ocorrer a supressão de algumas árvores. Os efeitos sobre 

a fauna serão de baixa relevância, por se tratar de uma ação pontual e eventual. 

 

Na fase de planejamento está prevista a instalação dos Canteiros de Obras, o que 

pode incorrer também em supressão de vegetação nativa a depender das 

características ambientais do local selecionado. 

 

Qualificação 

Os impactos de remoção da vegetação, na fase de planejamento, mantêm-se os 

mesmos definidos no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), adverso, de controle inevitável 

atenuável, de ocorrência certa, duração permanente, abrangência local (ADA) e escala 

de importância 1. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), deve-

se evitar a remoção da vegetação, principalmente de indivíduos arbóreos. Na 

impossibilidade, este impacto deve ser compensado plantando-se espécies nativas da 

flora quando da execução do paisagismo da linha do Metrô. 

 

B) Intervenção na Superfície 

 

Durante as sondagens mecânicas, na fase de planejamento, haverá intervenções na 

superfície e produção de resíduos. Os efeitos sobre a avifauna e mastofauna deverão 

ser de baixa relevância. 
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Qualificação 

O impacto da atividade de intervenção na superfície, na fase de planejamento 

mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): adverso, de controle 

inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local (ADA) 

e escala de importância 1. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), como a 

realização manutenção frequente no maquinário para evitar vazamentos de 

combustíveis e efetuar a gestão adequada dos resíduos. 

 

C) Geração de Ruídos 

 

Na fase de planejamento, a geração de ruídos provocada pela sondagem rotativa será 

de baixa relevância para a fauna, pois se restringe ao traçado do metrô, não afetando 

as espécies que predominam na área investigada.  

 

Qualificação 

O impacto da geração de ruídos, na fase de planejamento, mantém-se o mesmo 

definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), tipo adverso, de controle inevitável atenuável, 

de ocorrência certa, duração temporária, abrangência local (ADA) e escala de 

importância 1. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

realizando a manutenção frequente no maquinário utilizado de forma a reduzir a 

emissão de ruídos.  

 

D) Geração de Vibrações 

 

Na fase de planejamento, a geração de vibrações na execução de sondagens à 

percussão no traçado do Metrô, terá baixa relevância para a fauna. 
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Qualificação 

Mantém-se o mesmo impacto definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), tipo adverso, 

de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência 

local (ADA) e escala de importância 1. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), a 

sonda deverá estar perfeitamente nivelada e ancorada no terreno, de maneira a 

minimizar a transmissão de vibrações para o ambiente circunscrito. 

 

E) Aumento na Emissão de Ruídos, Poeiras e Gases 

 

Durante o desmatamento e limpeza do terreno para os Canteiros de Obras, haverá 

emissão de ruídos, poeiras e gases. Embora seja um impacto negativo, os efeitos 

sobre a fauna serão de baixa relevância. 

 

Na atividade de terraplenagem para os canteiros de obras, poderá haver aumento de 

ruídos e na emissão de poeiras e gases. A emissão de ruídos pelo maquinário poderá 

afugentar espécies locais. Com relação à geração de poeira e gases, o impacto terá 

baixa relevância. 

 

Qualificação 

Quanto ao desmatamento e limpeza do terreno nos Canteiros de Obras, mantém-se o 

mesmo impacto sobre a fauna definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), do tipo 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência provável, duração temporária, 

abrangência local e escala de importância 1.  

 

Em relação a terraplenagem, mantém-se o mesmo impacto definido no EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010): adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência 

certa, duração temporária, abrangência local (ADA e AID) e escala de importância 1. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

realizando-se manutenção frequente no maquinário utilizado, para a redução da 

emissão de ruídos, poeiras e gases.  
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F) Risco de Contaminação de Solos e Águas (superficiais e subterrâneas) por 

Óleos, Graxas e Hidrocarbonetos  

 

As sondas são acionadas por motores a diesel ou gasolina, podendo ocorrer 

contaminação da água. Este impacto é considerado de baixa relevância para a fauna, 

pelas quantidades de combustíveis utilizados na operação da sonda, com baixo risco 

de contaminação da água. 

 

Na terraplenagem para os Canteiros de Obras, e também durante as obras civis e 

funcionamento do canteiro, o manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e 

outras substâncias químicas no abastecimento das máquinas, além da estocagem em 

locais impróprios, poderão provocar o derramamento desses produtos, com 

consequente contaminação do solo e cursos d'água. Dependendo do grau de 

contaminação, espécies da fauna podem ser afetadas pela ingestão de contaminantes 

ou contato com a pele. 

 

A desmobilização das áreas utilizadas como Canteiros de Obras implicará a remoção 

de tanques de combustíveis e de reservatórios dos produtos utilizados, além da 

limpeza e recuperação da área afetada no processo, eliminando os passivos 

ambientais gerados. A remoção de tanques combustíveis e reservatórios poderá 

ocasionar a contaminação dos solos e de águas superficiais e subterrâneas, o que 

afetaria espécies da fauna. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo impacto definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto do tipo 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência provável, duração temporária, 

abrangência local (ADA e AID) e escala de importância 1. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): 

durante a investigação geológica-geotécnica, os motores que acionam a sonda devem 

estar em perfeitas condições de uso e sofrer inspeções frequentes para evitar a 

contaminação da água. 

 

O processo de estocagem dos produtos e seu manuseio, além do reabastecimento de 

maquinários, deverão seguir procedimentos definidos, seguros o suficiente para não 
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o orrer a idente  e derra a ento  que atinja  o  o o e o   ur o  d’  ua. A é  di  o  

há demanda por programas de contingência previstos para o caso de acidentes com 

contaminantes. 

 

As áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e 

veículos para operação dos Canteiros de Obras deverão estar afastadas de cursos 

d’  ua e dotada  de tanque  de  onten  o  drena e  a ro riada e  i te a  de 

separação. Os sistemas de efluentes domésticos deverão ser dotados de dispositivos 

de tratamento das águas servidas. Além disso, programas de contingência devem ser 

previstos em caso de acidentes com contaminantes nesta atividade. 

 

Na remoção de tanques combustíveis e reservatórios, as atividades deverão ocorrer 

de forma segura, de tal modo que evite acidentes e derramamentos que possam 

atingir o solo e as águas superficiais e subterrâneas. Para este momento, também 

deve haver programa de contingência específico para o caso de acidentes. 

 

5.4.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

PÁTIO DE MANOBRAS 

 

A) Supressão da Vegetação Natural  

 

A remoção da vegetação arbórea para a implantação do Pátio de Manobras do Metrô, 

no bairro Pinheirinho, Trecho Sul, poderá provocar impactos ambientais relacionados à 

perda de ambientes para a fauna. Em todas as áreas diretamente atingidas pela 

implantação da obra, o impacto ambiental negativo de maior relevância será sobre a 

avifauna. Mesmo nos locais já bastante alterados, ainda há pequenas manchas de 

vegetação, em diferentes estágios de sucessão secundária, onde se encontram aves 

associadas.  

 

Além disso, a perda de ambientes pode prejudicar algumas populações da fauna de 

vertebrados terrestres, como pequenos mamíferos e mamíferos voadores. 
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Qualificação 

Mantém-se o mesmo impacto definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), do tipo 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração permanente, 

abrangência regional e de escala de importância 3, em relação ao Pátio de Manobras.  

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

recomendando-se evitar realizar a supressão do fragmento secundário de floresta com 

araucária existente no terreno. 

 

B) Geração de Ruídos, Vibrações e Poeiras 

 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): 

durante a terraplenagem e as obras civis no Pátio de Manobras, poderão ocorrer 

impactos ambientais relacionados à geração de estresse sobre a fauna e 

afugentamento das espécies locais pela emissão de ruídos e vibrações, gerados pelo 

maquinário e equipamentos, pelo trânsito de pessoas e de caminhões nas vias de 

acesso. De modo geral, este impacto será sentido pela fauna principalmente pela 

emissão de ruídos. 

 

Qualificação  

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados pelo aumento da emissão de 

ruídos, poeiras e gases, vibração e sobrepressão foram classificados como adverso, 

de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, abrangência 

regional e de escala de importância 3. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados e assim descritos: 

tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência regional e de escala de importância 2.  

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), realizar 

manutenção frequente no maquinário utilizado para a redução da emissão de ruídos, 

poeiras e gases.  
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C) Contaminação de Solos e Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

O manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias químicas 

durante o abastecimento das máquinas, além da estocagem em locais impróprios, 

poderá provocar o derramamento desses produtos, com consequente 

poluição/contaminação do solo e de cursos d'água. Espécies da avifauna e 

mastofauna podem sofrer este impacto, caso o volume seja suficiente para contaminar 

indivíduos por ingestão ou contato com a pele. 

 

Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados pela contaminação de solos e 

águas superficiais e subterrâneas foram classificados como adverso, de controle 

inevitável atenuável, de ocorrência provável, duração temporária, abrangência local e 

de escala de importância 2. 

 

No presente Estudo Complementar, os impactos foram reavaliados e assim descritos: 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência provável, duração temporária, 

abrangência local e de escala de importância 3.  

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), as 

áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e veículos 

dever o e tar afa tada  de  ur o  d’  ua e dotada  de tanque  de  onten  o  

drenagem apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de efluentes domésticos 

deverão possuir dispositivos de tratamento de águas servidas. Além disso, devem ser 

previstos programas de contingência para o caso de acidentes com contaminantes. 

 

D) Afugentamento e Atropelamento da Fauna 

 

A remoção da vegetação arbórea e os ruídos gerados pela movimentação dos 

maquinários, utilizados na fase de implantação, podem ocasionar a perda de habitat e 

o afugentamento da fauna presente no Pátio de Manobras para áreas adjacentes. 

Como a região onde a vegetação será suprimida está cercada por rodovias, o 

afugentamento poderá ocasionar também no aumento do risco de atropelamento dos 

animais em dispersão. Esse risco é ainda mais evidente para vertebrados terrestres e 

com baixa mobilidade.  
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Qualificação 

O impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência provável, 

duração permanente, abrangência regional e de escala de importância 3, em relação 

ao Pátio de Manobras.  

 

Medidas Mitigadoras 

Recomenda-se sinalizar a rodovia do entorno do Pátio de Manobras com placas de 

redução de velocidade. 

 

TRECHO SHIELD E TRECHO AÉREO 

 

A) Geração de Ruídos, Vibrações e Poeiras 

 

A geração de ruídos, vibrações e poeiras na execução da infra, meso e superestrutura 

no traçado do Metrô ocasionadas na escavação e movimentação de terra no Trecho 

Shield serão efeitos irrelevantes sobre a fauna, por se tratar de uma obra realizada em 

profundidade. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): impacto do tipo 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local e de importância 1. Quando das sondagens mecânicas, este 

aspecto possui a escala de importância 2. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), realizar 

manutenção frequente no maquinário utilizado para reduzir a emissão de vibrações. 

 

B) Contaminação de Solos e Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

Durante a execução da infra, meso e superestrutura no traçado do Metrô e na 

escavação e movimentação de terra no Trecho Shield, o manuseio inadequado de 

combustíveis, lubrificantes e outras substâncias químicas no abastecimento das 

máquinas, além da estocagem em locais impróprios, poderá provocar o derramamento 

desses produtos, com consequente poluição ou contaminação do solo e de cursos 
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d'água. Espécies da fauna podem sofrer este impacto através da ingestão de 

contaminantes ou no contato com a pele. 

 

Qualificação 

No presente Estudo Complementar, esses impactos foram reavaliados e assim 

descritos: impacto adverso, inevitável atenuável, de ocorrência provável, duração 

temporária, abrangência local e de escala de importância 3. Para o Canteiro de Obras, 

este aspecto foi qualificado como de escala 2. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), as 

áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e veículos 

dever o e tar afa tada  de  ur o  d’  ua e dotada  de tanque  de  onten  o  

drenagem apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de efluentes domésticos 

deverão ser dotados de dispositivos de tratamento das águas servidas. Equipamentos 

e veículos em operação deverão sofrer inspeções contínuas com relação a 

vazamentos de óleos, graxas e combustíveis. Além disso, programas de contingência 

devem ser previstos em caso de acidente com contaminantes. 

 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES EM CUT AND COVER E NATM, E TRECHO NATM 

 

No presente Estudo Complementar, o item Linha do Metrô, descrito no EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010), foi reavaliado considerando a construção de estações em Cut 

and Cover e NATM. Também considerando-se a construção de um pequeno trecho de 

túnel em NATM. 

 

A) Geração de Ruídos, Vibrações e Poeiras 

 

A geração de ruídos, vibrações e poeiras provocada pelas obras de escavação e 

movimentação da terra para a implantação das estações Cut and Cover e NATM 

também é considerado um impacto de pequena relevância para a fauna.  

 

Os ruídos, vibrações e poeiras produzidos poderão gerar afugentamentos temporários 

de determinadas espécies que habitam áreas próximas à das obras, sendo, no 

entanto, poucas as que deverão sentir os efeitos do impacto. 
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Qualificação 

O impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, 

duração temporária, abrangência local e de pequena significância, de escala de 

importância 2.  

 

Medidas Mitigadoras 

Realizar manutenção frequente no maquinário utilizado para reduzir a emissão de 

ruídos, respeitando os níveis de decibéis permitidos na legislação municipal para 

vibrações. 

 

B) Contaminação de Solos e Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

Durante a execução das obras de implantação das estações pelos sistemas Cut and 

Cover e NATM, o manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e outras 

substâncias químicas no abastecimento das máquinas, além da estocagem em locais 

impróprios, poderá provocar a poluição do solo e de cursos d'água caso ocorra um 

derramamento desses produtos, podendo afetar a fauna local.  

 

Qualificação 

O impacto é do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência provável, 

duração temporária, abrangência local e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras 

As áreas de estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e 

ve  u o  dever o e tar afa tada  de  ur o  d’  ua e dotada  de tanque  de 

contenção, drenagem apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de efluentes 

domésticos deverão ser dotados de dispositivos de tratamento das águas servidas. 

Equipamentos e veículos em operação deverão sofrer inspeções contínuas com 

relação a vazamentos de óleos, graxas e combustíveis. Além disso, programas de 

contingência devem ser previstos em caso de acidente com contaminantes. 
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5.4.3 FASE DE OPERAÇÃO 

 

PÁTIO DE MANOBRAS 

 

A) Contaminação de Solos e das Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

O manuseio inadequado de combustíveis, lubrificantes e outras substâncias químicas 

no abastecimento de máquinas no Pátio de Manobras, além da estocagem em locais 

impróprios, pode provocar derramamento desses produtos, com efeitos indesejáveis 

sobre o solo e cursos d'água. Aves e mamíferos podem sofrer com este impacto 

 

Qualificação 

No EIA (ECOSSISTEMA, 2010) os impactos gerados pela contaminação de solos e 

das águas superficiais e subterrâneas foram classificados no tipo adverso, de controle 

inevitável atenuável, de ocorrência provável, duração temporária, abrangência local 

(ADA e AID) e escala de importância 2, sendo mantido dessa forma. 

 

Medidas Mitigadoras 

Mantêm-se as mesmas definidas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): as áreas de 

estacionamento, abastecimento e manutenção de equipamentos e veículos deverão 

e tar afa tada  do   ur o  d’  ua e dotada  de tanque  de  ontenção, drenagem 

apropriada e sistemas de separação. Os sistemas de efluentes domésticos deverão 

ser dotados de dispositivos de tratamento das águas servidas. Equipamentos e 

veículos em operação deverão sofrer contínua inspeção com relação a vazamentos de 

óleos, graxas e combustíveis. Além disso, programas de contingência devem estar 

previstos para o caso de acidentes com contaminantes. 

 

LINHA DO METRÔ 

 

A) Geração de Ruídos 

 

A geração de ruídos com a operação do Metrô no trecho elevado, pátio, nas estações 

e na linha, é de baixa relevância para a fauna uma vez que serão menores que o 

produzido pelo tráfego de veículos na região, não interferindo nos aspectos ecológicos 

das espécies que predominam nessa área. 
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Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração cíclica, abrangência local 

(ADA e AID) e com escala de importância 1. 

 

Medida Mitigadora 

Mantém-se a mesma definida no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): realizar manutenção 

frequente nas composições e trilhos utilizados pelo Metrô de forma a reduzir a 

emissão de ruídos. 
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Quadro 107 – Matriz de Impactos para Meio Biótico 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 
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o

rr
e
rá

 

T
e
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A
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1 2 3 4 5 

P
la

n
e
ja

m
e

n
to

 

Projeto 

Topografia 
Remoção de vegetação 
 

                    

Execução de sondagens 
mecânicas 

Intervenção na superfície 
 

                    

Remoção de vegetação 
 

                    

Geração de ruídos 
 

                    

Geração de vibrações 
 

                    

Risco de contaminação de solos e águas 
(superficiais e subterrâneas) por óleos, graxas e 
hidrocarbonetos  
 

                    

Canteiros de 
obras 

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Supressão da vegetação natural 
 

                    

Aumento da emissão de ruídos, poeiras e gases 
 

                    

Terraplenagem 

Aumento da emissão de ruídos, poeiras e gases 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de obras civis 
Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Operação 
Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Desmobilização 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 
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A
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n
te

 

1 2 3 4 5 

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

Pátio de 
Manobras 

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Supressão da vegetação natural                     

Afugentamento e atropelamento da fauna 
 

                    

Terraplenagem 
Aumento da emissão de ruídos, vibrações, poeiras 
e gases 
 

                  
 

  

Execução de obras civis 
e bota fora 

Geração de ruídos e vibrações 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

             
 

       

 Trecho Aéreo 
inclusive 
estações 
elevadas 

Caminho de serviço no 
trecho aéreo 

Geração de ruídos e vibrações 
 

                    

Execução da infra, meso 
e superestrutura 

Geração de ruídos e vibrações 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Trecho e 
Estações 

NATM 

Canteiros de Obras 

Geração de ruídos, vibrações e poeiras 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de obras civis 
Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de sondagens 
mecânicas específicas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de ruídos, vibrações e poeiras 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

c
o

 

E
v
it

á
v
e
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e
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n
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L
o
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a
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R
e
g
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n

a
l 

A
b

ra
n

g
e

n
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1 2 3 4 5 

Escavação e 
movimentação de terra 
e rochas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Estações Cut 
and Cover, 

respiradouros 
e saídas de 
emergência 

Canteiros de Obras 

Geração de ruídos, vibrações e poeiras 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras  
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                
 

   

Trecho 
Shield 

Canteiros de Obras 

Geração de ruídos, vibrações e poeiras 
 

                    

Geração de volumes excedentes de escavação 
destinados a bota-foras 
 

                    

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de obras civis 
Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Execução de sondagens 
mecânicas específicas 

Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
 

                    

Geração de ruídos, vibrações e poeiras  
 

                    

Escavação e 
movimentação de terra 
e rochas 

 
Contaminação de solos e águas superficiais e 
subterrâneas 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
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ência 

Escala de 
Importância 
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1 2 3 4 5 

O
p
e
ra

ç
ã
o
 Pátio de 

Manobras 

Administração, oficinas 
de manutenção, posto 
de abastecimento e 
lavagem, subestação e 
geradores 

Contaminação de solos e das águas superficiais e 
subterrâneas 

                    

Linha do 
Metrô 

Pátio 

Geração de ruídos                     
Elevado 

Estações 

Linhas 
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5.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

5.5.1 MEIO URBANO 

 

O presente item apresenta as alterações feitas em relação ao documento anterior de 

identificação de impactos e medidas mitigadoras e compensatórias. 

Fundamentalmente, tais alterações resultam da nova técnica construtiva, o Shield, que 

passa agora a ser o procedimento construtivo majoritário na Linha do Metrô analisada.  

 

Destaca-se também que, de modo geral, as mudanças aqui apresentadas indicam 

uma redução dos impactos negativos e incremento das oportunidades observadas. 

Este item, assim como os demais deste documento, para além da revisão decorrente 

de mudanças no projeto do Metrô, aporta atualizações de informações e dados que 

possam implicar em novas avaliações. 

 

5.5.1.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Para a Fase de Planejamento, a respeito dos debates públicos descritos, vale a 

atualização de que foi realizada outra audiência pública em 15 de janeiro de 2014, 

com o objetivo de apresentar a nova proposta à população, bem como ouvir 

sugestões. Atendendo a uma destas sugestões, optou-se por implantar a Estação 

Santa Regina na primeira etapa do projeto e deixar o túnel escavado das Estações 

Holanda e Cidadania. 

 

Reitera-se aqui, para a necessária potencialização de tais medidas, as audiências, a 

importância de que a equipe de técnicos do planejamento do município disponibilize os 

projetos para os grupos interessados de forma clara, formal e que favoreça a consulta 

em níveis de compreensão. Essas apresentações têm ocorrido, em dias específicos 

na Regional da Matriz, Pinheirinho e Portão, ou seja, nos locais próximos aos 

terminais e vias que serão afetadas, visando manter a população do entorno 

informada quanto às características e eventuais alterações do projeto, assim como 

adquirir sugestões da comunidade. 

 

Em reuniões públicas deverão ser apresentados os Planos de Ataque de obras que 

deverão prever formas esclarecedoras de apresentação do projeto à população 

usuária.  
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Naquilo que diz respeito à Requalificação da Paisagem Urbana, no EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010) a linha Norte-Sul do Metrô apresentava 21 estações. A 

proposta atual apresenta 19 estações. Isto significa que, das 38 paradas de ônibus 

que existem atualmente no eixo (entre estações tubo e terminais), 19 serão 

desativadas. O sistema possuirá poços de evacuação conforme a Norma NFPA 130, e 

passarelas com 1,00 m de largura, projetada para atender aos usuários da 

composição, com saída a 762 metros de distância.  

 

As diretrizes destes projetos das estações foram desenvolvidas pelo IPPUC, seguindo 

os dois modelos anteriormente apresentados: Estação Padrão (em termos gerais, 

replicada ao longo do trajeto) e Estação Terminal (as que buscam a integração com os 

ônibus, nos terminais atuais). 

 

Quando da realização do EIA (ECOSSISTEMA, 2010), os projetos de tais estações 

ainda se encontravam em fase preliminar junto à equipe de arquitetos do IPPUC. Na 

proposta atual, 2014, permanece essa situação, ou seja, ainda não há projeto 

executivo desenvolvido, apenas um anteprojeto que servirá como base, para a 

empresa vencedora da licitação seguir, durante o desenvolvimento dos projetos 

executivos. 

 

Em termos de qualificação, reitera-se seus aspectos positivos, da seguinte maneira: 

trata-se de impacto benéfico, de ocorrência provável, duração permanente, 

abrangente e de escala de importância 5. 

 

Quanto às Medidas Potencializadoras, ainda na fase de planejamento, e a depender 

da viabilidade projetual, acrescenta-se àquelas já descritas: 

 Manutenção da proposta, em nível externo de todas as estações, de alças 

viárias que possam favorecer o trânsito de microônibus integradores; 

 Está em estudo a implantação de linhas de transporte público que alimentem 

estas estações, visando facilitar o acesso dos usuários, tendo em vista a 

diferença de distâncias entre as estações atuais (aproximadamente 500 m) 

e as estações propostas no projeto (aproximadamente 1200 m). Esta 

medida visa estimular a população a utilizar o Metrô, independente das 

distâncias; 
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 O projeto dos micro-ônibus integradores das estações, a serem implantados 

em função do novo distanciamento das estações, requer maior 

detalhamento, pois pode conflitar com a proposta de um parque linear. A 

empresa responsável pelas obras do Metrô deverá elaborar um projeto, 

aprovado pela URBS, prevendo vias de acesso local dimensionadas para 

este tipo de transporte e que atendam a demanda por transporte fomentada 

pelo comércio e habitação local, incentivada pelo Plano Diretor por mais de 

40 anos; 

 Explicitação projetual para acesso de usuários com bicicletas (vide medida 

específica) e de usuários portadores de necessidades especiais, conforme 

exigência legal; 

 Alteração, já adotada, do método construtivo de NATM para Shield visando 

diminuir os impactos da obra na superfície, ao longo de todo o eixo. 

 

5.5.1.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

Na Fase de Implantação, relativamente à Comunicação Pública, alerta-se agora para o 

fato de que deverão integrar tais debates a apresentação da proposta de desvio do 

BRT, tendo em vista a necessidade de interdição temporária da canaleta, a cada 1,5 

km, aproximadamente, devido a execução das estações. 

 

Na primeira versão do projeto licenciada em 2009, havia uma mescla de métodos 

construtivos na implantação das estações, utilizando-se o método Cut and Cover e 

NATM, porém após a revisão, em 2014, o método construtivo para a escavação do 

túnel foi alterado de NATM para Shield. Todavia, na maioria das estações será 

utilizado o sistema Cut and Cover e o túnel será implantado utilizando-se o método 

Shield. O sistema NATM será utilizado apenas em 4 (quatro) estações do eixo: 

Estação Terminal Capão Raso, Estação Terminal Portão, Estação Rua das Flores e 

Estação Passeio Público e em dois locais no eixo: no emboque do túnel após a 

Estação CIC-Sul e após o Terminal Cabral. 

 

A Estação Terminal CIC-Sul será elevada, totalizando, pois as 19 estações previstas 

em todo o trajeto desde o CIC-Sul até a Estação Terminal Santa Cândida.  

 

Com a alteração do método construtivo, a escavação ocorrerá em uma profundidade 

maior que no método anterior em NATM.  
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Com a adoção deste método, o impacto da obra ao longo da canaleta será 

minimizado, pois as grandes escavações ocorrerão apenas nas quadras onde serão 

executadas as estações. Esse método também é caracterizado por selar o túnel assim 

que é escavado. 

 

Segue Quadro 108 com a profundidade e localização de cada estação. 

 

Quadro 108 - Estações, profundidade e localização 

ESTAÇÃO NOME 
PROFUNDIDADE 

MÉDIA (m) 
LOCALIZAÇÃ

O 
(km) 

1 Estação CIC-SUL -11,332 (elevada) 1+550 

2 Estação Terminal Pinheirinho 27,301 3+557 

3 Estação Santa Regina 24,154 4+708 

4 Estação Terminal Capão Raso 25,158 5+887 

5 Estação Hospital do Trabalhador 25,029 6+771 

6 Estação Terminal Portão 24,595 7+668 

7 Estação Morretes 24,895 8+766 

8 Estação Água Verde 24,125 10+127 

9 Estação Bento Viana 24,428 11+524 

10 Estação Oswaldo Cruz 27,319 12+320 

11 Estação Eufrásio Correia 26,866 13+104 

12 Estação Rua das Flores 25,048 14+053 

13 Estação Passeio Público 24,514 15+090 

14 Estação Juvevê 25,962 16+044 

15 Estação Terminal Cabral 24,444 17+500 

16 Estação Holanda* 34,285 18+566 

17 Estação Terminal Boa Vista 30,819 19+346 

18 Estação Cidadania* 34,919 20+678 

19 Estação Terminal Santa Cândida 27,913 21+688 

* As Estações Holanda e Cidadania, na primeira fase, terão apenas as escavações realizadas e não sua 

finalização para operação. 

Fonte: PMC (2014) 

 

Em termos de Avaliação dos Impactos decorrentes das alterações de tráfego durante 

a Fase de Implantação, esses são agora descritos como adverso, de controle 

inevitável atenuável, certo, de ocorrência temporária, abrangência local e de escala de 

importância 5. 

 

Mesmo com essa escala, de acordo com as informações atualmente disponíveis, vale 

lembrar que as medidas mitigadoras ainda dependem da elaboração dos Planos de 
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Ataque a serem realizados para organização do tráfego durante as obras e do método 

utilizado na construção de cada trecho da linha e estações, conforme serão analisadas 

a seguir. O método construtivo e outras condições para a escavação - se em toda a 

largura da via ou se apenas na canaleta, permitindo ou não os articulados de circular 

minimamente em um sentido por vez. 

 

No caso das estações padrão, o sistema Cut and Cover será utilizado para a execução 

das seguintes estações padrão: Santa Regina, Hospital do Trabalhador, Morretes, 

Água Verde, Bento Viana, Osvaldo Cruz, Eufrásio Correia, Juvevê, Holanda e 

Cidadania. 

 

A profundidade das estações rasas varia 24,125 m (Estação Água Verde) a 34,919 m 

(Estação Cidadania).  

 

Tal qual foi experimentado durante as obras de desalinhamento ocorridas em 

2012/2013, pode-se também contar com a possibilidade de fechar temporariamente as 

estações em obra, ou seja, sem a necessária implantação de tubos de embarque e 

desembarque em pontos alternativos. No caso de se aventar a possibilidade de desvio 

dos ônibus para as rápidas, deve-se ter em mente as dificuldades de manobra, raios 

de giro mínimo, desgaste dos veículos, stress dos usuários e motoristas. Esta é uma 

opção que deve ser entendida como a última opção possível, pois implica em 

incrementos no tempo das viagens e stress para passageiros, motoristas e tráfego 

dessas vias, as quais já apresentam sinais de congestionamento em horas de pico.  

 

A considerável extensão dos ônibus exige raios de giro nem sempre suportáveis nas 

transversais ao atual eixo. No eixo Norte, quando do mencionado desalinhamento das 

estações, os ônibus circularam pela via lenta e a estações foram interditadas. 

Resumidamente, tem-se como proposta a manutenção das vias lentas, nos dois 

sentidos, para uso temporário dos ônibus; e, como última opção, o uso das vias 

rápidas, com a interrupção das estações. No caso do uso de outras vias, é importante 

que a empresa responsável pela execução das obras do Metrô elabore projeto, 

aprovado pelo município, prevendo: estudo dos solos ao longo das vias rápidas, 

reforço no pavimento para a circulação de um biarticulado, implantação das estações 

tubo e respectivas placas de concreto, sinalização vertical, horizontal e semafórica e 

respectiva planilha de custos (o mesmo deve ocorrer para as vias rápidas, com 

apontamento dos respectivos impactos ambientais). 
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A complexidade dessa situação, a mais grave observada neste recorte analítico do 

presente item, exige simulações específicas, provavelmente indicando alternativas 

distintas para cada um dos casos. 

 

A partir de tal cenário, tem-se um impacto adverso, de controle inevitável atenuável, 

certo, de ocorrência temporária, de abrangência local e de escala de importância 5. 

 

Como medida mitigadora, permanecem as mesmas do EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

porém com observação específica a respeito da eliminação dos estacionamentos na 

via lenta e o comércio local. Tal impacto, reavaliado, mostrou-se menos grave pelo 

fato de que cada vez mais se reduz o percentual de usuários do comércio e serviços 

ao longo das canaletas, pois essas já não atendem ao volume de demanda 

observada; resta assim que tais atividades contem com estacionamentos próprios, 

com uso do transporte coletivo ou com o próprio movimento de pedestres.  

 

Em termos de Estação Terminal a ser construída com o método Cut and Cover, a lista 

agora passa a ser a seguinte: Estação Terminal Pinheirinho, Estação Terminal Cabral, 

Estação Terminal Boa Vista e Estação Terminal Santa Cândida. 

 

Na avaliação das medidas mitigadoras para esses casos, acrescenta-se que deverá 

ser apresentado um Plano de Ataque para cada terminal separadamente do conjunto 

das obras, pois afetam diretamente a integração do sistema.  

 

Deverá ainda ser elaborada uma proposta de terminal que viabilize a integração entre 

o sistema existente e remanescente e as entradas das estações, visando garantir a 

integração física aos usuários. Do mesmo modo, deverão ser previstas: 

i. em nível externo de todas as estações, de vias laterais ao proposto parque 

linear, que possam favorecer o trânsito de micro-ônibus integradores com as 

estações. Estas novas linhas têm a função de alimentar as estações, visando 

atrair o usuário ao sistema de metrô independente das distâncias entre as 

estações. A intenção é que esta seja frequente e de baixo custo; por isso a 

previsão é a operação com micro-ônibus. Com isso, haverá ônibus circulando 

nas transversais à estrutural, até mesmo por vias locais, estes poderão ser 

elétricos ou híbridos, reduzindo assim o impacto atmosférico. Ter-se-ão 

também mais veículos circulando nas vias, tal fato pode ser entendido como 
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positivo em termos de atendimento ao morador e mesmo de desenvolvimento 

do comércio. Em escala pouco preocupante, haverá redução de vagas de 

estacionamento na via por conta da necessidade de instalação de paradas 

cobertas e mesmo implantação de novos binários. Neste segundo caso, como 

é tradicional na administração municipal, haverá debate que antecede sua 

implantação; 

ii. redistribuição de algumas estações ao longo do traçado do Metrô, visando 

combinar o eixo com o sistema viário transversal dos Setores Estruturais Norte 

e Sul, bem como reequilibrar o distanciamento entre estações/terminais; 

iii. manutenção da proposta, em nível externo de todas as estações, de alças 

viárias que possam favorecer o trânsito de ônibus integradores de demandas 

reprimidas de bairros próximos (AII), operando linhas do tipo vizinhança; 

iv. Ao iniciar a operação do Metrô de Curitiba, as Linhas Expressas que estão na 

canaleta e as Linhas Diretas que fazem parte do eixo Norte Sul, deixarão de 

existir, com isso haverá uma diminuição na emissão de gás carbônico na 

atmosfera. As linhas de ônibus com itinerário coincidentes deverão ser 

remanejadas, objetivando a alimentação do sistema de metrô ou a 

complementação do atendimento, evitando-se a concorrência entre os modais, 

ocasionado pela sobreposição de oferta. Esta será uma das medidas visando o 

incremento econômico do projeto.  Nesta nova proposta poderão ser inseridos 

veículos com energias limpa ou renovável. 

 

No processo construtivo Shield (no trecho e não nas estações), as atividades que 

requerem movimentação de solo e rocha, obtenção de material de empréstimo e 

implantação de bota-fora, escavações de túneis e de fundações, apresentam impacto 

mínimo sobre a superfície ao longo da canaleta.  

 

Em todos os casos, o projeto de engenharia deve prever atividades de obra passíveis 

de serem feitas no sentido longitudinal, com menor demanda no sentido transversal 

que possa interferir na desejada manutenção de circulação dos ônibus sobre a faixa 

lenta atual.  

 

Os impactos serão mais significativos no local onde será feita a retirada destes 

materiais durante a execução do túnel e no entorno da área de estoque de aduelas de 

concreto (peças pré-moldadas utilizadas para a execução do túnel) e de trilhos, a qual 
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será afetada pela circulação de caminhões que farão o transporte do material retirado 

(solo) e a reposição das peças. 

 

Considerando tais questões, o impacto passa agora a ser considerado do tipo 

adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência certa, duração temporária, 

abrangência local e de escala de importância 5.  

 

No caso de estação terminal profunda, a ser construída com o método NATM, tem-se 

a seguinte lista: Estação Terminal Capão Raso, Estação Terminal Portão e na 

finalização do túnel após o Terminal Cabral. Haverá interferência elevada devido a 

operação simultânea do terminal e necessidade de relocação de alguns itinerários e 

plataformas, bem como o bloqueio total ao trânsito de passagem. 

 

De acordo com o Edital de Licitação, Anexo III Vol. IV, “O primeiro subsolo dessa 

Estação será executado no método Cut and Cover”. Portanto também haverá bloqueio 

da via para a construção destas estações. 

 

Na proposta atual há previsão de 90 vagas para automóveis e 50 vagas para bicicleta, 

com exceção da Estação Rua das Flores onde não há previsão de construção de 

estacionamento. A recomendação de pesquisa se mantém pertinente, pois visando a 

melhoria da mobilidade, a oferta de integração intermodal faz-se imprescindível. Tal 

proposta é ainda mais importante nos terminais fora da área central, permitindo assim 

que usuários de veículos particulares estacionem fora dos limites desse espaço já 

bastante demandado. 

 

Como medida potencializadora, vale a observação adicional de que a nova proposta já 

apresenta espaço seguro para a guarda de bicicletas, porém a recomendação de 

haver um plano cicloviário é necessário para o incremento deste modal de transporte, 

havendo necessidade de interligação entre as ciclovias disponíveis, assim como sua 

ampliação.  

 

Para o estudo do  i  a to  da “ in a” do Metrô  ainda para a Fase de Implantação, 

manteve-se a distinção para o trecho aéreo, para o trecho subterrâneo em Cut and 

Cover e para o trecho subterrâneo NATM. 
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Para o trecho aéreo mantém-se o impacto do tipo adverso, de controle inevitável não 

atenuável, de ocorrência certa, duração permanente, abrangência local e de escala de 

importância 1 (reduzida pelo entorno de baixa densidade e sob caixa de via com 

aproximadamente 120,00 m).  

 

Para melhor esclarecer o trecho aéreo, tem-se a Figura 246. 

 

 

Figura 246 – Início do trecho aéreo, na BR 476 

Fonte: Ecossistema, sobre imagem Google Earth 

 

Para o trecho subterrâneo em Cut and Cover, acrescenta-se a observação que na 

nova proposta, o túnel da linha do Metrô será executado com sistema construtivo 

subterrâneo a partir do cruzamento da BR-476 com a Av. Winston Churchill, até a 

Estação Terminal Santa Cândida. Entre este cruzamento e a Estação Pinheirinho, ela 

seguirá pela rua André Ferreira Barbosa, via praticamente paralela à canaleta, que fica 

na Av. Winston Churchill.  
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Na Figura 247 é representado este primeiro trecho da linha subterrânea, a ser 

realizada com o método Shield.  

 

 

Figura 247 - Trecho subterrâneo, sob a rua André Ferreira Barbosa 

Fonte: Ecossistema, sobre imagem Google Earth 

 

Com a alteração do método construtivo Cut and Cover para o método Shield, os 

impactos negativos desta construção serão mais observados apenas nas imediações 

do entroncamento com a BR-476 onde haverá a retirada do material. 

 

Nesta nova proposta, do Terminal Pinheirinho até a Estação Santa Cândida, a linha 

será subterrânea profunda sob o eixo estrutural, sob a rua André Ferreira Barbosa e a 

avenidas República Argentina, João Gualberto e Paraná. Para a execução das 

estações em Cut and Cover e mesmo em NATM, os documentos do projeto técnico de 

engenharia demonstram que haverá uma escavação na extensão de toda a quadra na 

área hoje ocupada pela canaleta.  
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A adoção do processo construtivo Cut and Cover, nos locais onde serão implantadas 

estações, conforme visto anteriormente, poderá causar interrupção da via estrutural 

em toda a sua largura.  

 

Transportes públicos: para a execução do túnel com o método Shield, não haverá a 

necessidade de interdição da canaleta, porém para a escavação em Cut and Cover e 

NATM, haverá escavação de cima para baixo, o que impossibilitará a circulação de 

ônibus nas canaletas. Deverá ser avaliada a viabilidade operacional do veículo 

biarticulado trafegar nos trechos possíveis na via lenta e quando houver bloqueio fazer 

o desvio para a via rápida ou ser desviado em todo o percurso para vias paralelas (a 

via rápida).  

 

Esta opção dependerá do Plano de Obras da empresa vencedora da licitação, pois 

apenas será viável dependendo do número de estações a serem trabalhadas 

simultaneamente. Se houver necessidade da transferência total da linha, além dos 

desvios, será necessário levar em conta a transferência das atuais estações tubo para 

as vias rápidas, e a segregação da pista dos ônibus biarticulados. Em qualquer um 

dos casos, a empresa responsável pela execução das obras do Metrô deverá elaborar 

um plano de obras para a implantação das estações sem interromper a operação dos 

terminais. 

 

Dependendo do método construtivo que a empreiteira utilizar para escavar as 

estações, a linha Expressa deverá ser transferida para as vias rápidas, porém com as 

observações apresentadas acima. 

 

No caso da circulação de carga tem-se que com o método Shield a retirada do 

material acontecerá apenas na extremidade, onde está posicionado o canteiro de 

obras. Porém, haverá fluxo de caminhões e retroescavadeiras nestes pontos gerando 

transtornos ao tráfego local. Este impacto poderá ser minimizado se for proibida a 

retirada de material e a circulação de máquinas pelas vias rápidas, bem como se 

constar no plano de ataque viário outras opções de deslocamento em vias paralelas as 

estas. Deve-se prever sinalização especial, horizontal vertical e semafórica. 

 

Em termos de ocupantes lindeiros, tem-se que apenas nos locais onde serão 

implantadas as estações, estes terão o acesso prejudicado.  
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Para o trajeto da linha em NATM, confirma-se que será: no início do túnel, após o 

Terminal CIC-Sul e no Terminal Cabral, além da execução de 4 estações: Estação 

Terminal Capão Raso, Estação Terminal Portão, Estação Rua das Flores e Estação 

Passeio Público;  as quais serão executadas pelo método NATM e também será 

utilizada uma escavação similar ao método Cut and Cover quando iniciar a execução 

do acesso na superfície. Haverá muita interferência devido ao bloqueio ao trânsito de 

passagem.  

 

Na descrição do impacto, valendo para os demais trechos também, acrescentou-se a 

sugestão de se estudar, a depender dos ruídos gerados, a realização das obras em 

períodos de trabalho de 24 horas, sempre no intuito de acelerar sua finalização. 

 

Em relação às desapropriações, conforme Anexo III, Vol.III, item 2.1.3, do Edital de 

Licitações divulgado para a execução do projeto da Linha Azul do Metrô (PMC, 2014), 

será necessária a desapropriação de quatro áreas ao longo do eixo Norte/Sul: uma 

delas terá por finalidade o pátio de manobras e instalações necessárias à 

administração e manutenção do Metrô, outra para o emboque do túnel e, outras duas 

servirão para produção e estocagem de aduelas. Apenas as áreas destinadas à 

administração e emboque do túnel deverão ser adquiridas, aproximadamente 220.000 

m². As outras duas poderão ser alugadas. 

 

Já existe uma área com 350.000 m², não edificada, reservada para esta finalidade, 

com custo estimado de R$ 35.000.000,00. A área a ser desapropriada para o 

emboque do túnel, aproximadamente 3.800,00 m², está em parte desocupada e parte 

pertence a uma revenda de caminhões, estimada em R$ 3.800.000,00.  A área para 

fabricação e estocagem de aduelas (1ª etapa) e também montagem da tuneleira 

necessita de 10.000 m².  Existe uma proposta de subdivisão de uma área de 

50.000,00 m² com acesso pela Linha Verde. 

 

A área necessária para a fabricação e estocagem de aduelas, para a segunda etapa 

da construção do Metrô, e ao fim da construção servirá também para desmontagem da 

tuneleira. Foram encontradas duas opções, que estão localizadas na região norte de 

Curitiba, no Bairro Boa Vista. Estas poderão ser locadas. Há uma estimativa de custo 

para a aquisição e locação destas áreas baseada numa pesquisa imobiliária na região. 

Estas áreas a serem alugadas correspondem a um custo mensal de aproximadamente 

R$ 40.000,00 (área da 1ª etapa) e 105.000,00 (área para a 2ª etapa). 
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5.5.1.3 FASE DE OPERAÇÃO 

 

Quanto à Fase de Operação, as mudanças foram pouco significativas. 

 

Reitera-se a valorização urbanística que resultará da obra, com a liberação parcial do 

atual corredor. 

 

Especificamente em relação às medidas potencializadoras, destaca-se que seria 

utilizada a chamada integração temporal a qual já é utilizada em alguns equipamentos 

urbanos do transporte público de Curitiba permitindo a integração com Ruas da 

Cidadania, com o objetivo de disponibilizar novas opções de comércio e serviços aos 

usuários do Transporte Público, e desta maneira, possibilitando o incremento da 

demanda da Linha. 

 

Em relação ao impacto de trajetos de usuários acima de 500 m, que ocorre em função 

da eliminação de estações ao longo do atual eixo de ônibus e a consequente 

implantação de estações de Metrô em distâncias maiores, acima dos 500 m 

reconhecidos como o máximo para um trajeto a pé, parcelas de usuário poderão sofrer 

as consequências diretas de tal medida ou mesmo optarem por não utilizarem o 

transporte coletivo. Neste caso a medida mitigadora aplicável é a reorganização de 

algumas linhas existentes e/ou ofertar novas linhas.  Em ambos os casos, serão 

necessários, da parte da empresa pela execução das obras do Metrô, estudos 

específicos em temos de carregamento, viabilidade técnica e financeira, em projeto de 

reestruturação das linhas de transporte, aprovado pela URBS, e compatível com o 

projeto final do parque linear e acessos, de modo a não inviabilizar a implantação do 

transporte local. 

 

A) Descontinuação de Linhas Concorrenciais quando da Operação do Metrô 

 

Ao iniciar a operação do Metrô de Curitiba, as linhas de ônibus concorrenciais ao seu 

traçado serão descontinuadas, diminuindo o fluxo de veículos nas vias de seus 

trajetos; porém o atendimento aos usuários será mantido por meio de arranjos em 

outras linhas. 
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Avaliação do Impacto 

Esta redução do fluxo é considerada benéfica e ocorrerá em todo o trajeto da linha do 

Metrô. A probabilidade de ocorrência é certa, uma vez que as linhas de ônibus que 

operam no mesmo trecho serão descontinuadas. 

 

Qualificação 

A redução do fluxo, melhorando o trânsito no entorno da linha do Metrô de Curitiba até 

uma faixa de 500 m de cada lado, ocasionará impacto benéfico, de ocorrência certa, 

duração permanente, abrangência local, com escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras 

Por se tratar de um impacto benéfico não são aplicáveis medidas mitigadoras. 

 

B) Redução do Número de Paradas de Ônibus devido à Descontinuação das 

Linhas Concorrenciais quando da Operação do Metrô 

 

Ao iniciar a operação do Metrô de Curitiba, essas linhas serão descontinuadas, 

alterando as distâncias do usuário do transporte até o modal. 

 

Avaliação do Impacto 

Esta redução do fluxo é considerada adversa do ponto de vista do usuário e ocorrerá 

em todo o trajeto da linha do Metrô. A probabilidade de ocorrência é certa, uma vez 

que, por questões de viabilidade financeira do sistema, as linhas de ônibus que 

operam no mesmo trecho serão descontinuadas, eliminando a oferta de paradas de 

ônibus a uma distância média de 400 m. Serão criadas linhas com o objetivo de 

alimentar a estação evitando que o usuário deixe de utilizar o Metrô por ter que andar 

mais. As linhas serão implantadas visando minimizar as distâncias entre as estações 

do Metrô. 

 

Qualificação 

Impacto adverso, de ocorrência certa, duração permanente, abrangência local, com 

escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras 

Na eliminação das rotas concorrenciais, deverão permanecer trechos – devidamente 

readequados – que garantam a cobertura de acesso ao transporte segundo a relação 
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de 500 m para o caso dos ônibus e 1200 m para o caso do Metrô. Linhas poderão ser 

criadas visando ao atendimento local e incentivando a utilização do novo modal 

mesmo com a distância de 1200 m entre as estações. 

 

C) Rearranjo das Estruturas Comerciais e de Serviços hoje Vinculadas a Paradas 

de Ônibus 

 

Avaliação do Impacto 

A eliminação das rotas de ônibus concorrenciais à linha de Metrô, assim como a 

reorganização das remanescentes, provocará impactos sobre os pontos de comércio e 

de serviços hoje existentes e a eles vinculados. Do mesmo modo, qualquer 

implantação de parada de ônibus em frente a residências pode também gerar 

incômodos e necessidade de negociação entre morador e Prefeitura. 

 

Qualificação 

Tais impactos são de escala reduzida, porém ocorrem de modo generalizado, 

constituindo uma equação resolvida apenas caso a caso, de ocorrência certa, duração 

permanente, abrangência local, com escala de importância 1. Esta é, aliás, uma 

situação já vivenciada pela empresa operadora do sistema de transporte atualmente. 

 

Medidas Mitigadoras 

Estudo em escala de lote para cada uma das rotas readequadas, diminuindo os 

incômodos ao nível mínimo; no caso da tirada de operação das rotas concorrenciais, 

com a eliminação de paradas que possam sustentar pontos de comércio e serviços, 

não há medida mitigadora prevista. 

 

D) Alteração da Paisagem Urbana ao Longo do Trecho da Linha do Metrô 

 

A partir do enterramento das infraestruturas e liberação das faixas de rolamento hoje 

existentes para espaços abertos e públicos, estão previstas alterações na paisagem 

urbana ao longo do traçado do Metrô. 

 

Avaliação do Impacto 

Dois grandes aspectos receberão os impactos positivos da instalação do Metrô. 

Primeiramente, atendendo a sua função precípua de transporte, tem-se a dos tempos 

de viagem; em segundo lugar, os ganhos em termos de paisagem urbana. Para o 
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trecho subterrâneo do Metrô o potencial que se tem são as perspectivas visuais e 

físicas entre os dois lados da via hoje utilizada pelos ônibus e veículos em trânsito 

lento, a possibilidade de uso dos espaços criados como públicos e abertos ao 

pedestre e à vegetação, dentre outros. No caso do trecho aéreo do Metrô, tais ganhos 

dependem de características específicas do projeto, sobretudo de seus aspectos 

estruturais (permitindo apoios delgados e menor obstrução da paisagem).  

 

Qualificação 

Tal impacto é benéfico, de ocorrência certa, duração permanente, abrangência 

regional (devido ao possível uso da área liberada como um grande parque linear), de 

importância 5. 

 

Medidas Mitigadoras 

A garantia de tais aspectos potenciais, seja para o trecho subterrâneo, seja para o 

trecho aéreo, está no detalhamento das características projetuais (já tratada em item 

específico deste documento). Para o primeiro caso, vale destacar a importância de 

uma maior área possível de permeabilização e mobiliário urbano adequado, específico 

e que garanta unidade ao longo de todo o trecho da linha; para o segundo caso, a 

garantia da liberação de grandes espaços abertos sob a linha e na integralidade da 

área pública. 
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Quadro 109 – Matriz de Impactos para o Meio Urbano 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 
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1 2 3 4 5 

P
la

n
e
ja

m
e

n
to

 

Comunicação 
com a 

comunidade 

Organização de audiências, 
reuniões comunitárias, material 
explicativo e disponibilização de 
central de informações 

Potencialização da participação da 
população  

                    

Medidas de 
planejamento 

Monitoramento do mercado 
imobiliário 

Dinamização do mercado imobiliário                     

Projeto das 
estações 

Detalhamento dos projetos das 
estações de Metrô 

Requalificação da paisagem urbana                     

Preparo da 
obra 

Organização de audiências, 
reuniões comunitárias, material 
explicativo e disponibilização de 
central de informações. 

Comunicação e participação pública                     

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

Obra 

Alteração no transporte local, 
circulação viária, circulação de 
carga e acesso a imóveis lindeiros 
durante a obra 

Alteração de tráfego                     

Estações: operacionalização das 
mudanças no tráfego 

Implantação de obras viárias paralelas às 
do Metrô para atenuar os impactos no 
tráfego local 
 

                    

Construção de acesso às plataformas, 
interromperá o eixo, central, mas não vias 
lentas laterais 
 

                    

Linha: operacionalização das 
mudanças no tráfego 

Linha do Metrô em operação aérea  
 

                    

Uso da técnica construtiva Cut  and Cover 
exigirá obras viárias paralelas as do Metrô 
para viabilizar a operação do sistema de 
transporte durante as obras 

                    

Construção de acesso às plataformas, 
interromperá o eixo, central, mas não 
necessariamente as vias lentas laterais 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
Abrang
ência 

Escala de 
Importância 

A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

c
o

 

E
v
it

á
v
e
l 

In
e

v
it

á
v
e
l 

a
te

n
u

á
v
e
l 

In
e

v
it

á
v
e
l 
N

ã
o

 

A
te

n
u

á
v
e
l 

C
e
rt

o
 

P
ro

v
á
v
e
l 

In
c

e
rt

o
 

N
ã
o

 O
c
o

rr
e
rá

 

T
e

m
p

o
rá

ri
o

 

C
íc

li
c
o

 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

L
o

c
a
l 

R
e
g

io
n

a
l 

A
b

ra
n

g
e

n
te

 

1 2 3 4 5 

O
p
e
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ç
ã
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Operação 

Linha do Metrô em operação: 
valorização urbanística. 

Maior ocupação ao longo dos eixos, tanto 
residencial como comercial 
 

                    

Potencial de valorização urbanística, 
arquitetônica e paisagística das estações 
e ao longo da linha 
 

                    

Potencial de integração modal nas 
estações 
 

                    

Ampliação dos trajetos para os usuários 
acima de 500 m 
 

                    

Linha do Metrô em operação: aérea 
 

                    

Linha do Metrô em operação: valorização 
urbanística 
 

                    

Oferta de uma nova área verde ao longo 
dos atuais eixos de ônibus expressos 
 

                    

Implantação de nova ciclovia ao longo do 
eixo de transporte 
 

                    

Melhoria da mobilidade urbana  
 

                    

Uso comercial integrado ao parque linear 
urbano 
 

                    

Descontinuação de linhas 
concorrenciais quando da 
operação do Metrô 

Ao iniciar a operação do Metrô, as linhas 
de ônibus concorrenciais ao seu traçado 
serão descontinuadas 

                    

Redução do número de paradas 
de ônibus devido à 
descontinuação das linhas 
concorrenciais 

Alteração das distâncias dos usuários do 
transporte até o modal 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodic

idade 
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Importância 
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1 2 3 4 5 

Rearranjo das estruturas 
comerciais e de serviços hoje 
vinculadas a paradas de ônibus 

A eliminação das rotas de ônibus 
concorrenciais e a reorganização das 
remanescentes, provocará impactos sobre 
os pontos de comércio e de serviços hoje 
existentes 
 

                    

Alteração da paisagem urbana ao 
longo do trecho da Linha do Metrô 

Enterramento das infraestruturas e 
liberação das faixas de rolamento hoje 
existentes para espaços abertos e 
públicos 
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5.5.2 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

5.5.2.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

A) Geração de Expectativas  

 

Avaliação do Impacto 

Notícias da implantação de projetos, em especial obras civis de grande porte, 

geralmente criam expectativas entre as comunidades locais passíveis de serem direta 

ou indiretamente afetadas. As expectativas envolvem esperanças fundadas em 

supostos ou reais direitos, probabilidades ou promessas que giram em torno do 

empreendimento.  

 

Tais expectativas estão em torno da melhoria da mobilidade urbana, especulações em 

termos de valorização ou não de imóveis, de eventuais desapropriações e também 

quanto às alterações nos modos de vida, com as modificações viárias e transtornos 

durante a fase de construção e/ou operação.  

 

Expectativas positivas ampliam possibilidades de investimentos, a geração de 

emprego e renda durante a construção, quando bom contingente de operários para as 

frentes de trabalho deverá ser recrutado em Curitiba e RMC, além de melhorias nos 

serviços de transporte público de passageiros.  

 

As expectativas se estendem à possibilidade de participação na indicação e 

proposição de medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias que o 

empreendedor se dispõe a realizar para diminuir os impactos negativos e/ou 

potencializar os efeitos positivos, que possam melhorar as atividades econômicas e 

sociais da população residente nas áreas de influência do projeto. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): impacto benéfico, de 

ocorrência certa, duração temporária, abrangência local e de escala de importância 2. 

 

Medidas Potencializadoras 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): é 

de elevada importância ações voltadas ao desenvolvimento de relações harmoniosas 
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entre o empreendedor do projeto e a comunidade afetada, no sentido de equacionar 

em bons termos as expectativas dos habitantes quanto ao empreendimento. 

 

Para dar transparência ao projeto, para informar e esclarecer as ações pertinentes e 

evitar distorções de expectativas no âmbito das comunidades a serem afetadas, as 

medidas recomendáveis para minimizar tais efeitos são: 

 Promover ampla divulgação das fases de planejamento, programação e 

execução das obras civis previstas; 

 A divulgação das condicionantes do empreendimento deve ocorrer de forma 

estratégica, envolvendo principalmente meios de comunicação (jornal, rádio, 

televisão), associações comunitárias, instituições sindicais locais, escolas 

públicas e privadas, clubes de serviços e igrejas, lindeiros ao empreendimento; 

 Manter a população diretamente afetada informada sobre o andamento das 

obras e sobre possíveis impactos positivos, adversos e as medidas mitigadoras 

adotadas. 

 

5.5.2.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

A) Geração de Empregos e Renda 

 

Avaliação do Impacto 

A construção de sistemas metroviários são empreendimentos com elevado grau de 

geração de empregos em diferentes níveis de qualificação. Considerando o número 

relativamente elevado de postos ocupacionais a ser gerado, conclui-se que esse 

empreendimento aquecerá o mercado de trabalho no setor da construção civil.  

 

A geração de empregos diretos beneficiará trabalhadores locais e regionais e suas 

respectivas famílias, durante o período de implantação do projeto metroviário, 

requerendo um contingente de operários de diferentes segmentos de profissionais, 

conforme Quadro 110. 
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Quadro 110 - Perfil geral dos Trabalhadores para a Linha Azul do Metrô Curitibano 

NÍVEL 

SUPERIOR TÉCNICO OPERACIONAL 

Engenheiro chefe Encarregados de turma Operadores de equipamentos leves 

Engenheiros 

temáticos auxiliares 

Encarregados de pavimentação Operadores de equipamentos pesados 

Encarregados de terraplenagem Operadores de equipamentos especiais 

Encarregados de drenagem Carpinteiros 

Topógrafos Pedreiros 

Laboratoristas Armadores 

Chefe de escritório Serventes 

Chefe de almoxarifado Ajudantes 

Chefe de transporte Auxiliares de topografia 

Chefe de oficina Auxiliares de laboratoristas 

Mecânico chefe Auxiliares mecânicos 

Mecânicos 
Motoristas 

Eletricista 

 

Em termos de revisão, atualização e complementação do número de empregos diretos 

a serem gerados durante a fase de construção do sistema metroviário em pauta, 

informações fornecidas pelos órgãos responsáveis indicam, pela média, em torno de 

3.300 postos de trabalho com variações quantitativas ao longo do período de 

implantação, cujas obras serão executadas com operários de diferentes níveis 

ocupacionais (superior, técnico, operacional) conforme características funcionais 

detalhadas e apresentadas no Quadro 110.  

 

Dependendo da quantidade de frentes de trabalho a serem programadas e das 

técnicas construtivas adotadas, segundo o cronograma físico geral do projeto, a 

implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba, em seu trecho completo (CIC Sul – 

Santa Cândida) que abrange aproximadamente 22 km, deverá durar cerca de 2.190 

dias, o que corresponde a um período construtivo de aproximadamente 72 meses 

previstos para a implantação das fases 1, 2 e 3, ou seja, a totalidade do 

empreendimento em pauta, conforme Quadro 111.   
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Quadro 111 - Estações do sistema de Metrô com faseamento 

CÓDIGO ESTAÇÃO 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

CSL Terminal CIC-Sul    

PIN Terminal Pinheirinho    

SRG Santa Regina    

CPR Terminal Capão Raso    

HTR Hospital do Trabalhador    

POR Terminal Portão    

MOR Morretes     

AVD Água Verde    

BVN Bento Viana    

OCZ Oswaldo Cruz    

EFC Eufrásio Correia    

RFL Rua das Flores    

PPB Passeio Público    

AGL/JUV Alto Glória/Juvevê    

TCB Terminal Cabral    

BVT Terminal Boa Vista    

SCD Terminal Santa Cândida    

 

Em termos de complementação ao EIA (ECOSSISTEMA, 2010), para a apuração da 

massa salarial a ser gerada pelos empregos diretos das obras metroviárias, como já 

dito acima, o número previsto de trabalhadores (3.300), mas com a reavaliação e 

atualização da faixa salarial média, anteriormente adotada em R$ 1.100,00, optou-se 

atualizar o valor para um montante na ordem de R$ 1.800,00 por mês/trabalhador, 

considerando-se aí índices inflacionários, reajustes salariais e mesmo um diferencial 

adicional, haja vista que boa parte (aproximadamente 18 km) contará com o método 

construtivo em Shield, o qual por suas características exige trabalhadores mais 

especializados e com maior grau de qualificação.  

 

Em termos monetários, a massa salarial previsível de ser gerada, levando em conta o 

número de trabalhadores (3.300) multiplicado pela faixa salarial média (R$ 1.800,00), 

chega-se a um montante na ordem de R$ 5.940.000,00 por mês, recursos esses a 

serem injetados na economia local e metropolitana durante a fase de construção da 

linha metroviária CIC Sul – Santa Cândida. Considerando a implantação do trecho 

completo previsto para ser executado em 6 anos (72 meses), calcula-se então a soma 

monetária para o período todo, na ordem de R$ 433.620.000,00 a ser pago aos 

trabalhadores desse projeto, montante esse que irá beneficiar a economia local e 
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metropolitana, haja vista que o salário das famílias se destina essencialmente ao 

consumo de bens e serviços.   

 

Em complemento, deve-se mencionar a geração de empregos indiretos, embora de 

difícil quantificação. Estima-se que serão gerados 2.100 postos de trabalho adicionais 

em serviços de apoio ao empreendimento, como: transporte, alimentação, serviços 

mecânicos em máquinas e equipamentos, assistência social, medicina do trabalho, 

fornecimento de combustíveis e insumos, entre outros. Os postos de trabalho indiretos 

se estendem às atividades econômicas responsáveis pelo fornecimento de 

superestruturas, material rodante (vagões e locomotivas), sistemas de energia, 

sinalização e comunicação, equipamentos de manutenção, serviços especializados, 

entre outros.  

 

Em termos de distribuição espacial dos empregos em função dos métodos de 

construção previstos para as obras civis, classificados em pátio, elevado, estações Cut 

and Cover, estações e trecho NATM e Shield, ressalta-se que a locação de mão de 

obra direta depende de várias condicionantes, como nível tecnológico das máquinas e 

equipamentos e o número de empregados para cada frente de trabalho. Esse 

detalhamento ainda não está disponível na fase atual dos estudos, devendo ser objeto 

de especificação por ocasião da elaboração do projeto executivo.  

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): a geração de empregos 

e renda representa um impacto benéfico, de ocorrência certa, duração temporária, 

com abrangência regional. Para fins de alocação dos efeitos positivos da geração de 

emprego na matriz de impactos, optou-se por atribuir escala de importância (5 pontos) 

para cada um dos espaços operacionais previstos: Pátio, Canteiros de Obras, 

Elevado, estações Cut and Cover, estações e trecho NATM e Shield.   

 

Medida Potencializadora 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): 

recomenda-se a realização de ações que privilegiem a contratação e o aproveitamento 

de mão-de-obra local e regional, procurando gerar renda para as famílias residentes 

nas áreas de influência do projeto e, assim, contribuir para melhorar sua qualidade de 

vida, incrementando o consumo de bens e serviços oferecidos na região.  

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

529 

É importante capacitar os trabalhadores para desempenharem funções previstas na 

execução de obras civis em sistemas metroviários. 

 

Adotar medidas mitigadoras para recolocar os trabalhadores, por ocasião da redução 

e eliminação dos empregos com a finalização das obras civis, assegurando, por 

exemplo, preferência por esses operários para outras obras civis previstas na região. 

 

B) Transtornos para as Atividades Econômicas Locais 

 

Avaliação do Impacto 

A implantação do projeto depende de obras civis de grande porte, causando grandes 

(e diferenciadas) alterações no sistema viário urbano, envolvendo simultaneamente os 

itinerários de transporte coletivo, o padrão de acessibilidade da região, as modalidades 

de distribuição de mercadorias e as condições de vizinhança. Esse conjunto de 

modificações poderá prejudicar as atividades comerciais e de serviços existentes na 

ADA.  

 

Em termos gerais, mesmo que com a construção da obra ocorram benefícios 

econômicos decorrentes de investimentos e geração de emprego e renda, é 

necessário caracterizar também as implicações econômicas adversas, visto que 

deverão ocorrer transtornos nas atividades microlocacionais (comerciais e de 

serviços), ou seja, aquelas posicionadas junto ao traçado das vias e também nos 

pontos previstos para a implantação de estações e unidades de ventilação e fuga. Os 

transtornos não serão homogêneos, ou seja, haverá variações em função do método 

construtivo a ser adotado.  

 

Para a presente complementação dos estudos da Ecossistema (2010), estão sendo 

consideradas três formas construtivas, resumidas em:  

 Segmento elevado – localizado em meio à rodovia BR-476 (Futura Linha Verde 

Sul) e próximo ao entroncamento com a rodovia BR – 116. Caracterizado como 

trecho CIC-Sul – Pinheirinho, com uma extensão aproximada de dois 

quilômetros. Para esse elevado não estão previstos serviços de terraplenagem, 

mesmo assim, durante a fase de construção os transtornos decorrentes 

poderão prejudicar principalmente a acessibilidade aos estabelecimentos 

comerciais e de serviços existentes no local; 
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 Nos pontos em que serão utilizados os métodos construtivos Cut and Cover e 

NATM, para implantação de estações e no caso da última tecnologia, para um 

pequeno trecho de túnel também, ocorrerão interferências prejudiciais nas 

atividades econômicas (comércio e serviços), localizadas e atuantes nesses 

locais, ou seja, durante a construção ocorrerão significativos transtornos de 

acessibilidade, pois esses métodos operacionais ocasionam  a instalação 

temporária de desvios para veículos e pedestres e também causam transtornos 

pela inevitável locomoção de veículos que operam na obra, assim como a 

movimentação de equipamentos pesados e materiais da construção civil. Estes 

métodos construtivos deverão ser utilizados principalmente nos pontos de 

instalação das estações metroviárias e nos locais previstos para os sistemas 

de ventilação e fuga; 

 A construção com o método Shield, feita de forma subterrânea, previsto a ser 

utilizado na maior parte dos trechos da Linha Azul (aproximadamente 18 km) 

constitui-se na modalidade construtiva que causará menores transtornos ao 

conjunto das atividades econômicas locais (comércio e serviços), haja vista 

que os trabalhos serão efetuados no subsolo. Mesmo assim, nos pontos de 

embocadura dos equipamentos a inevitável retirada e transporte do material 

escavado, assim como as aberturas para implantação de estações e unidades 

de ventilação e fuga irão exigir a movimentação de veículos e equipamentos 

pesados ao longo do trecho da obra. As tarefas mencionadas representam 

transtornos temporários para atividades e moradores afetados pela 

implantação do sistema metroviário em pauta.  

 

Qualificação 

Mantêm-se os mesmos definidos no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): os transtornos 

decorrentes da construção da obra, previstos para as atividades econômicas 

(comércio e serviços), configuram um impacto adverso, de controle inevitável 

atenuável, de ocorrência certa, de duração temporária, com abrangência local, com 

graus de importância diferenciados por conta do respectivo método construtivo.  

 

Em termos de magnitude dos impactos, não se identificam implicações na área 

denominada pátio (neste caso considerada como isolada), prevendo-se, no entanto, 

reflexos no território em torno do sistema elevado e no trecho com o método 

construtivo NATM e Shield, atribuindo-se aos mesmos a pontuação 1. Já nas estações 

a serem implantadas com o método Cut and Cover e nos Canteiros de Obras, as 
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interferências previstas serão mais significativas, representando 2 pontos na escala de 

importância, já que nas frentes de trabalho passíveis de interferirem nas atividades 

econômicas locais devem ocorrer reclamações de empresários e consumidores que 

terão suas rotinas de acessibilidade, negócios e consumo alteradas temporariamente. 

 

Medidas Mitigadoras 

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), para 

reduzir as perturbações às atividades econômicas, propõe-se agilizar os serviços de 

construção ao menor tempo possível, adotando-se procedimentos construtivos rápidos 

e seguros, evitando riscos que possam atrasar as obras. Como medida adicional, 

recomenda-se a adoção de procedimentos de alteração do tráfego de veículos e de 

pedestres planejados, de forma a reduzir o afastamento e/ou impedimento de acesso 

aos estabelecimentos comerciais e de serviços, inclusive com a proposição de opções 

alternativas de acessibilidade. Também devem ser adotadas medidas de sinalização 

para orientação das alterações viárias ao longo do traçado metroviário. 

 

C) Incremento da Economia − Investimentos  

 

Avaliação do Impacto 

Os investimentos globais previstos para a implantação do Metrô Curitibano 

representam um montante significativo de recursos financeiros, a ser injetado na 

economia, desde o investimento na forma de projetos e estudos, serviços preliminares 

de sondagens, até a aquisição de locomotivas, vagões, equipamentos e instalações 

diversas, implantação de vias permanentes, obras civis e edificações em geral, 

unidades de telecomunicações, eletrificação, instalação e adequação da infraestrutura 

e superestrutura, desapropriações de imóveis, além do volume da massa salarial a ser 

pago aos trabalhadores na fase de construção.  

 

Considerando o porte do empreendimento, conclui-se que o montante de 

investimentos beneficiará a economia local, regional, estadual e nacional, sem contar 

a necessidade de aquisições específicas no exterior, como trilhos para as vias 

permanentes. 

 

É importante salientar que a injeção de recursos financeiros (investimentos e salários) 

nas atividades econômicas também contribuirá para o aumento na arrecadação de 
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impostos, o que deve beneficiar serviços públicos de saúde, educação, segurança e 

qualidade de vida da população residente na região. 

 

Em termos de investimento, segundo o documento Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) – Metrô de Curitiba/PR – Triunfo, o orçamento preliminar referente ao 

traçado da Linha Azul desse modal, compreendendo todo o trecho, ou seja, CIC/Sul – 

Santa Cândida está estimado no montante de R$ 5.546.893.122,35, assim alocado: 

 Trecho CIC/Sul – Cabral: R$ 4.672.403.115,66; 

 Trecho Cabral – Santa Cândida: R$ 874.490.006,69; 

 Total dos investimentos previstos: R$ 5.546.893.122,35. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): o montante dos 

investimentos para a implantação do sistema metroviário de Curitiba (pátio, elevado, 

estações Cut and Cover, estações e trecho NATM e Shield) representa um impacto 

positivo significativo, benéfico, de ocorrência certa, temporário, abrangente e de 

magnitude 3.  

 

Medidas Potencializadoras 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): 

para o componente de investimentos, a exemplo do que ocorre com a geração de 

emprego e renda, a aplicação dos recursos financeiros deve ser encarada como 

medida potencializadora positiva, de incremento e fortalecimento da economia local, 

regional e nacional, a ser sentido na fase de implantação do sistema metroviário.  

 

Como medida para potencializar os efeitos benéficos sobre a economia local e 

regional, é recomendável motivar o empreendedor, os empreiteiros responsáveis pela 

construção civil, os trabalhadores da obra e de suas famílias, acerca da importância de 

todos se valerem de estabelecimentos localizados na área de influência do projeto, 

internalizando então os recursos provenientes dos investimentos.  

 

D) Melhoria das Finanças Públicas 

 

Avaliação do Impacto 

Pelos investimentos previstos, a implantação do Metrô Curitibano proporcionará um 

aumento na arrecadação municipal, estadual e federal, durante a fase de construção, 
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mediante quatro formas diferenciadas, mas simultaneamente benéficas para as 

finanças públicas: 

 De maneira direta, pela contribuição do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), relativo a atividades de empreiteiras que executarão as 

obras de construção do sistema metroviário; 

 Pela demanda por produtos e serviços necessários ao empreendimento, cuja 

aquisição melhorará negócios locais, regionais, estaduais e até de outros 

estados, contribuindo com a geração de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), o que representa um maior retorno desse 

tributo aos municípios em geral; 

 Com a arrecadação do imposto de renda e outros tributos federais com 

benefícios comuns para a União, estados e municípios; 

 Ainda, tem-se o reflexo positivo da renda auferida pelos trabalhadores na obra, a 

qual será naturalmente gasta no âmbito da economia das cidades onde eles 

residem, o que também aumentará a arrecadação de tributos. 

  

Na fase de construção do empreendimento, espera-se que o aumento na arrecadação 

de impostos contribua para a ampliação e melhorias da infraestrutura e dos serviços 

nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança, habitação e meio ambiente, em 

todos os municípios com participação arrecadatória ampliada.  

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): impacto benéfico, de 

ocorrência certa, de duração temporária, abrangência ampla e escala de importância 2 

(Pátio, Canteiros de Obras, Elevado, estações Cut and Cover, estações e trecho 

NATM e Shield).  

 

Medidas Potencializadoras 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): a 

possibilidade de aumento na arrecadação de impostos na fase de construção do 

empreendimento é um benefício valioso para as finanças públicas. A medida mais 

importante consiste na vigilância que os órgãos de arrecadação e fiscalização 

diretamente interessados no recebimento dos tributos devem exercer, para que os 

impostos devidos, como ISSQN e o ICMS, sejam realmente recolhidos pelos 

geradores responsáveis pelos mesmos. Nessa vigilância, que em geral já é exercida 

pelo Poder Público, deverão ser envolvidas prefeituras municipais da RMC (quanto ao 
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ISSQN), a fiscalização estadual no que diz respeito ao ICMS, e até mesmo a União no 

que tange ao imposto de renda.   

 

E) Transtornos para Atividades Educacionais e de Saúde 

 

No presente Estudo Complementar foi inserido o item transtornos para atividades 

educacionais e de saúde, descrito abaixo. 

 

Avaliação do Impacto 

Conforme apresentado no diagnóstico na AID há em torno de 50 estabelecimentos de 

saúde e 70 de educação, poderá haver algum impacto no tempo de acesso a alguns 

destes estabelecimentos durante a fase de implantação.  

 

Observa-se que a construção com o método Shield, feita de forma subterrânea, 

previsto a ser utilizado na maior parte dos trechos da Linha Azul (aproximadamente 18 

km) terá um impacto social menor, porém, deve ser considerado que haverá 

transtornos temporários quando da implantação de estações e unidades de ventilação 

e fuga, com movimentação de veículos e equipamentos pesados ao longo do trecho 

da obra.   

 

Qualificação 

Impacto do tipo adverso, de controle inevitável atenuável, de ocorrência incerta, 

duração temporária, abrangência local e de escala de importância 2.  

 

Medidas Mitigadoras 

Para minimizar possíveis impactos sugere-se ampla divulgação dos trajetos e das 

linhas de transporte para os estabelecimentos de educação e saúde em cada fase e 

trecho de implantação. 

 

F) Alterações Temporárias nas Infraestruturas Existentes 

 

No presente Estudo Complementar foi inserido um item específico sobre os impactos 

nas infraestruturas de rede urbana provocadas pela implantação do Metrô. 
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Avaliação do Impacto 

Na fase da implantação do Metrô, devido à complexidade e escala de suas obras, 

poderá haver conflitos e interrupções nos serviços que dependem das redes urbanas, 

com destaque para água, esgoto, energia, telefonia, tv a cabo, internet e gás 

canalizado. A Prefeitura hoje conta com a Coordenadoria de Obras de Curitiba (COC), 

responsável pelo cadastramento e coordenação das obras de manutenção de todas as 

concessionárias públicas e privadas da cidade. Possui atribuição legal para solicitar o 

atendimento ao Plano de Ataque das obras do município.  

 

Qualificação 

Tal impacto é adverso, evitável, certo, temporário, abrangência local e escala de 

importância de 3.  

 

Medidas Mitigadoras 

Deverá ser elaborado um plano estratégico coordenado pela COC, com o objetivo de 

informar as concessionárias antecipadamente em cada frente de obras, evitando 

prejuízos aos moradores e comerciantes ao longo da via, pela interrupção dos 

serviços. A relocação de cabeamentos e tubulações, deverá ser implantada através da 

execução de ramais provisórios de cada serviço, ou, de ligações definitivas para o 

caso de áreas não afetadas pelas obras de escavação. As secretarias do município e 

órgãos fiscalizadores deverão compor uma equipe de trabalho visando a 

compatibilização dos serviços de acordo com o cronograma físico da obra. 

 

Com a implantação do Metrô surge também uma oportunidade de organização das 

tubulações em galerias técnicas, e implantação da rede de eletricidade subterrânea, 

trazendo melhorias para a paisagem dos espaços públicos e maior segurança para os 

usuários. 

 

5.5.2.3 FASE DE OPERAÇÃO 

 

No presente Estudo Complementar mantêm-se os mesmos impactos definidos no EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010) para fase de operação, acrescidos os itens: incremento de 

atividades econômicas; geração de empregos e renda; e aumento da arrecadação 

tributária, conforme descrito a seguir. 
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A) Incremento de Atividades Econômicas  

 

Avaliação do Impacto 

As estações e terminais previstos para o trecho da Linha Azul do Metrô de Curitiba 

representarão novos polos geradores de mobilidade urbana, com grande 

movimentação de pessoas que acessarão esses locais gerando demandas por bens e 

serviços. A circulação de pessoas ao longo do sistema do Metrô, principalmente nas 

imediações dos terminais e das estações, também deverá aumentar, graças à 

reurbanização prevista para a canaleta exclusiva, hoje utilizada pelos ônibus 

biarticulados. Esta nova área, com previsão de diversificada infraestrutura, deverá 

abrigar ciclovia, calçadão para pedestres, arborização e equipamentos desejáveis em 

momentos de lazer. 

 

Em termos gerais, as demandas potenciais por bens e serviços poderão ser 

basicamente atendidas e/ou influenciadas de várias formas: 

 Nas áreas dos terminais e estações, serão implantados quiosques comerciais, 

configurando espaços de convivência. Nesses locais também estarão as 

bilheterias e demais estruturas necessárias ao funcionamento do Metrô; 

 A melhoria do sistema de transporte urbano com o sistema metroviário induzirá 

empreendedores de pequeno, médio e grande porte a se estabelecerem e/ou 

ampliarem suas atividades nas imediações dos terminais e estações, 

aproveitando-se do fluxo da mobilidade urbana disponível, prevendo a 

ocorrência de modificações dos moldes de localização e distribuição de 

atividades econômicas (comércio e serviços) e sociais (escolas, unidades de 

saúde); 

 As melhorias de acessibilidade deverão contribuir para o adensamento 

habitacional em áreas que, atualmente, ainda apresentam níveis ocupacionais 

relativamente baixos, como nas imediações das Estações Santa Regina, 

Capão Raso, Estação Boa Vista e Terminal Santa Cândida. Um aumento 

populacional nessas áreas certamente contribuirá para a atração e/ou 

ampliação de atividades econômicas, pois implica em aumento substancial na 

demanda por bens e serviços.  

 

Menciona-se ainda a provável valorização imobiliária de imóveis comerciais e de 

serviços, e também de edificações habitacionais e terrenos vagos, associada às 
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melhorias proporcionadas pelo novo modal do sistema de transporte urbano de 

passageiros.  

 

Qualificação 

Para a magnitude dos impactos pertinentes ao incremento de atividades econômicas 

na fase de operação, mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

onde não se identificam implicações na área denominada pátio, no entanto pode-se 

inferir reflexos com os métodos construtivos Cut and Cover e NATM para as estações 

e trecho, atribuindo-se aos mesmos a pontuação 2 na escala de importância, 

centrando-se esse impacto positivo principalmente no entorno das estações e 

terminais metroviários. 

 

Medidas Potencializadoras 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): 

observar e cumprir dispositivos legais que tratam do uso e da ocupação do solo no 

que se relaciona às atividades econômicas, habitacionais e sociais. Ademais, ainda 

para potencializar os benefícios, é recomendável a: 

 Realização de estudos e definição de áreas apropriadas para ampliação ou 

implantação de atividades econômicas e sociais, atrelados ao Plano Diretor e 

aos planos setoriais do município de Curitiba; 

 Oferecimento de informações e orientações pelo gestor do modal metroviário 

aos potenciais interessados na implantação ou ampliação de atividades, 

buscando compatibilidade com o novo sistema de transporte.  

 

B) Geração de Empregos e Renda  

 

Avaliação do Impacto 

A operação do sistema metroviário exigirá um elevado contingente de empregados 

com diferentes níveis de formação e capacitação. 

 

Mesmo com a substituição do atual sistema de ônibus pelo modal metroviário, haverá 

impacto positivo substancial entre os empregos hoje existentes no setor. Não haverá 

simplesmente a retirada dos ônibus no trajeto da linha em pauta, pois eles serão 

deslocados e direcionados para sistemas alimentadores a fim de proporcionar maior e 

melhor acessibilidade ao metrô. Dessa forma, a geração de empregos e renda 
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também ocorrerá na fase de operação do empreendimento metroviário, basicamente 

de duas formas: 

 Pelos postos de trabalho voltados à administração, operação, fiscalização, 

vigilância, manutenção (imobiliária, vias permanentes, sistemas de energia, 

sonorização, locomotivas, vagões, instalações e equipamentos em geral), 

agentes de venda de bilhetes, condutores de locomotivas, serviços de limpeza, 

entre outros; 

 Outra vertente que contribui para a criação de emprego e geração de renda 

decorre da atração e/ou ampliação de atividades econômicas diversas 

relacionadas aos terminais e estações, além do surgimento de outras 

demandas ocasionadas por adensamento populacional ao longo do trecho 

metroviário, em especial nas áreas que atualmente possuem baixos níveis 

ocupacionais.  

 

A operação do sistema metroviário da Linha Azul, segundo o documento PMI – Metrô 

de Curitiba/PR, da empresa Triunfo, deverá gerar em torno de 654 empregos diretos 

no primeiro ano de funcionamento, cujo número poderá aumentar em anos 

subsequentes. A mão de obra global prevista para a operação caracteriza-se com 

periodicidade permanente, ou seja, ao longo dos anos de funcionamento desse 

sistema metroviário, com seus reflexos positivos na renda das famílias das pessoas 

empregadas. A alocação da mão de obra prevista está distribuída em vários 

segmentos gerenciais, a saber: 

 Direção geral, assessorias e gerência administrativa e financeira:  103  

 Gerência operacional:  406 

 Gerência de manutenção: 110 

 Gerência de fiscalização de obras : 35 

 Total previsto: 654 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), a geração de emprego 

e renda na fase de operação (Pátio, Elevado, Canteiros de Obras, estações Cut and 

Cover, estações e trecho NATM e Shield) representa um impacto positivo, de 

ocorrência certa, permanente, abrangência regional e escala de importância 1.  
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Medidas Potencializadoras 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

promover a seleção, contratação e capacitação dos funcionários necessários para a 

operação do modal metroviário. Incentivar o desenvolvimento de atividades 

econômicas e sociais, principalmente no entorno das estações e terminais. 

 

C) Aumento da Arrecadação Tributária 

 

No presente Estudo Complementar foi inserido o item aumento da arrecadação 

tributária, descrito abaixo. 

 

Avaliação do Impacto 

Ao longo dos anos de operação do sistema metroviário da Linha Azul haverá aumento 

da arrecadação tributária em vários níveis governamentais, mas principalmente em 

Curitiba. A arrecadação tributária, sempre benéfica para as finanças públicas, irá 

ocorrer de várias formas, a saber: 

 De maneira direta, pela contribuição do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), de competência do município, relativo aos serviços 

prestados pelo sistema metroviário; 

 Mediante a arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), de 

competência da União, que por sua vez é um dos componentes do Fundo de 

Participação dos municípios, assim, aumentando-se o bolo do FPM, 

seguramente os repasses ao município de Curitiba serão beneficiados em 

virtude das contribuições provenientes da operação do transporte metroviário;  

 De forma indireta a arrecadação tributária também com seus efeitos positivos vai 

se estender ao âmbito da economia de Curitiba e municípios próximos por 

meio dos salários dos trabalhadores operacionais do Metrô, haja vista que os 

mesmos são consumidores certos de estabelecimentos comerciais e de 

serviços que atuam na região.  

 

Qualificação 

Impacto benéfico, certo, permanente, abrangência local e escala de importância 1 

(Pátio, Elevado, estações Cut and Cover, estações e trecho NATM e Shield).  
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Medidas Potencializadoras 

A arrecadação de impostos na fase de operação do empreendimento é um benefício 

para as finanças públicas em diversas instâncias governamentais, em geral e 

especialmente para Curitiba que contará com aumento da receita de ISSQN. A medida 

mais importante consiste na vigilância e fiscalização que a municipalidade diretamente 

interessada no recebimento do tributo deve exercer sobre as fontes geradoras. 

 

D) Valorização dos Imóveis 

 

Avaliação do Impacto 

Outro impacto que se pode prever em termos de finanças públicas é aquele 

decorrente da valorização dos imóveis. Assim, no presente Estudo Complementar, 

alerta-se para o fato de que já a partir do anúncio formal da localização das estações 

do Metrô, assim como de sua operação, haverá valorização dos imóveis de forma 

diretamente proporcional à distância de tais infraestruturas. A valorização dos imóveis 

deverá constar na planta de valores imobiliários atualizada e assim servir de referência 

atualizada para a cobrança do IPTU. 

 

Qualificação 

De difícil mensuração prévia, o impacto sofrerá também a influência de variáveis 

diversas, como por exemplo, qualificações micro espaciais (fluxo da via, uso atual dos 

imóveis, padrão e idade desses imóveis, qualidade dos passeios, paisagem, dentre 

outros). Tal impacto é benéfico, certo, permanente, abrangência local e escala de 

importância 2.  

 

Medidas Potencializadoras 

A medida mais importante consiste na atualização da planta de valores, a partir das 

valorizações observadas, para posterior aplicação no cálculo do IPTU. 

 

E) Mudanças na Forma de Ocupação e Uso do Solo 

 

Avaliação do Impacto 

No presente Estudo Complementar foi inserido o impacto relativo a novas formas de 

ocupação urbana, com implicações na forma das relações sociais, econômicas e no 

valor de imóveis. 
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Linhas de transporte coletivo tradicionalmente implicam em formas específicas de se 

ocupar e usar o solo urbano. De modo geral, a disponibilidade desse serviço implica 

em valorização das áreas servidas (quando o uso for comercial ou de serviço), 

desvalorização (quando os imóveis forem residenciais e com difícil alteração para 

outros usos), rearranjos dos pontos de comércio (implicando na renda de seus 

proprietários) e novas relações sociais (vias servidas por ônibus tendem a ter mais 

movimento e assim constituem em umbrais para os contatos de vizinhança).  

 

Outros efeitos negativos podem surgir como a deterioração do pavimento das vias 

escolhidas para os desvios, por falta de dimensionamento adequado, na base e sub-

base da via, ao transporte coletivo e muitas vezes, a geração de conflitos viários que 

ocasionam danos financeiros ao comércio, como a retirada de estacionamentos de 

clientes e falta de vagas para carga e descarga. O uso temporário destas vias com o 

transporte coletivo pode trazer também uma modificação nas características da via, 

estimulando novos pontos comerciais que deixarão de existir quando o itinerário das 

respectivas linhas retornarem ao normal, gerando descontentamento dos proprietários 

e dos usuários, os quais geram novas demandas de serviços à PMC, visando a 

permanência do itinerário alternativo. 

 

Qualificação 

Tal impacto pode ser benéfico ou adverso, certo, permanente, abrangência local e 

escala de importância 1.  

 

Medidas Potencializadoras 

Para cada caso haverá encaminhamentos específicos de correção ou de incentivo. 

Ações de desenho urbano, com pequenas intervenções urbanísticas, podem contribuir 

para mitigação de tais impactos quando negativos ou potencializá-los quando 

positivos.  

 

F) Novos Adensamentos Demográficos 

 

Avaliação do Impacto 

Na presente complementação do Estudo de Impacto foi inserido o item que avalia o 

adensamento populacional em decorrência da operação do Metrô. 
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A operação do Metrô deverá provocar incremento de adensamento populacional por 

meio da verticalização. Hoje, a ocupação ao longo dos eixos estruturais por onde a 

linha do Metrô deverá passar contém trechos rarefeitos, de lotes vagos ou com 

edificações térreas anteriores à legislação vigente, mesmo próximos às atuais 

estações de ônibus. A mudança de modal de ônibus para Metrô, a seguir o exemplo 

de outras cidades, implica num maior uso do transporte público por parte da 

população; ao mesmo tempo, o mercado imobiliário deverá perceber tal intenção e, 

portanto disponibilizar um considerável volume de construção, prioritariamente, em 

área de até 500 m das estações. Tal fato pode implicar num adensamento próximo 

das estações que as linhas expressas até hoje não conseguiram garantir.  

 

Qualificação 

Tal impacto é benéfico, certo, permanente, abrangência local e escala de importância 

2.  

 

Medidas Potencializadoras 

Hoje, o adensamento é sugerido por meio de uma legislação de uso do solo que 

valoriza a linearidade na forma como a cidade se desenvolve e é adensada. Tal 

característica da legislação urbana de Curitiba já potencializa um adensamento 

próximo do serviço de transporte, seja ele de ônibus ou de Metrô. Eventuais alterações 

em tal legislação, como aquela que priorize a constituição de subcentros ou centros de 

bairro, indicarão um adensamento maior em círculos ao redor das estações, e não de 

forma mais distribuída ao longo do eixo. Também devido ao rearranjo das linhas de 

ônibus com o objetivo de alimentar a linha do Metrô, este adensamento se propaga 

mesmo nas zonas de menor gabarito construtivo, tendo em vista a disponibilidade de 

transporte coletivo. 
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Quadro 112 – Matriz de Impactos para o Meio Socioeconômico 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodici

dade 
Abrangência 

Escala de 
Importância 
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o
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e
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n
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n
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L
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c
a
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R
e
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n

a
l 

A
b

ra
n

g
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n
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1 2 3 4 5 

P
la

n
e
ja

m
e

n
to

 

 
Divulgação do 
empreendimento 

Geração de expectativas                     

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

 
Aumentar mercado de 
trabalho  

Geração de empregos e renda 
 

                    

Pátio 
 
 

Aplicar os recursos 
financeiros 

Incremento da economia – 
investimentos 
 

                    

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas 
 

                    

Alterações Temporárias 
nas Infraestruturas 
Existentes 

Alterações Temporárias nas 
Infraestruturas Existentes 
 

                    

Elevado 

Gerar empregos e renda 
Aumento do mercado de trabalho 
 

                    

Alterações nas atividades 
econômicas e sociais 

Transtorno para as atividades 
econômicas locais 
 

                    

Aplicar recursos 
financeiros 

Incremento da economia – 
investimentos 
 

                    

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas 
 

                    

Alterações Temporárias 
nas Infraestruturas 
Existentes 

Alterações Temporárias nas 
Infraestruturas Existentes 
 

                    

Estações 
Cut and 
cover 

Aumentar mercado de 
trabalho 

Geração de empregos e renda 
 

                    

Alterações nas atividades 
econômicas e sociais 

Transtorno para as atividades 
econômicas locais 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodici

dade 
Abrangência 

Escala de 
Importância 
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d
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1 2 3 4 5 

Aplicar recursos 
financeiros 
 

Incremento da economia – 
investimentos 
 
 

                    

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas 
 

                    

Alterações Temporárias 
nas Infraestruturas 
Existentes 

Alterações Temporárias nas 
Infraestruturas Existentes 
 

                    

Estações 
e Trecho 
em NATM 

Gerar empregos e renda 
 

Aumento do mercado de trabalho 
 

                    

Alterações nas atividades 
econômicas e sociais 

Transtorno para as atividades 
econômicas e locais 
 

                    

Aplicar recursos 
financeiros 

Incremento da economia – 
investimentos 
 

                    

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas 
 

                    

Alterações Temporárias 
nas Infraestruturas 
Existentes 

Alterações Temporárias nas 
Infraestruturas Existentes 
 

                    

Shield  

Aumentar mercado de 
trabalho 

Geração de empregos e renda 
 

                    

Alterações nas atividades 
econômicas e sociais 

Transtorno para as atividades 
econômicas locais 
 

                    

Aplicar recursos 
financeiros 

Incremento da economia – 
investimentos 
 

                    

Aumento da arrecadação 
pública 

Melhoria das finanças públicas 
 

                    

Alterações nas atividades 
sociais 

Transtornos para atividades 
educacionais e de saúde 

                    

Conflitos e interrupções 
nos serviços 

Alterações temporárias nas 
infraestruturas existentes 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodici

dade 
Abrangência 

Escala de 
Importância 
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d
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1 2 3 4 5 

Alterações Temporárias 
nas Infraestruturas 
Existentes 

Alterações Temporárias nas 
Infraestruturas Existentes 
 

                    

O
p
e
ra

ç
ã
o
 

Pátio 
Aumentar Mercado de 
trabalho 

Geração de empregos e renda  
 

                    

Elevado 

Ampliar e/ou implantar 
atividades econômicas  

Incremento de atividades 
econômicas  
 

                    

Aumentar Mercado de 
trabalho 

Geração de empregos e renda 
 

                    

Melhorar finanças públicas   
Aumento da arrecadação tributária 
 

                    

Estações 

Implantar comércio e 
serviços junto a estações 
e terminais  

Incremento de atividades 
econômicas  
 

                    

Aumentar  mercado de 
trabalho 

Geração de empregos e renda 
 

                    

Melhorar finanças públicas   
Aumento da arrecadação tributária 
 

                    

Shield 

Implantar comércio e 
serviços junto a estações 
e terminais 

Incremento de atividades 
econômicas 
 

                    

Aumentar o mercado de 
trabalho 

Geração de empregos e renda 
 

                    

Melhorar finanças públicas   
Aumento da arrecadação tributária 
 

                    

Linha do 
Metrô 

Operação do sistema de 
Metrô 

Valorização dos imóveis 
 

                    

Mudanças na forma de ocupação e 
uso do solo – uso comercial 
 

                    

Mudanças na forma de ocupação e 
uso do solo – uso residencial 

                    

Novos adensamentos demográficos                     
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5.6 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Em relação à segurança pública atrelada a instalação do Metrô em Curitiba, 

identificou-se que haverá efeitos sobre o dia-a-dia da população, considerando o 

número elevado de obras, de máquinas e equipamentos (leves e pesados) e de 

pessoas se deslocando. A partir disso, no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) foram previstos 

impactos, descritos no item 6.5, os quais mantêm-se os mesmos.  

Fase de Implantação 

o Aumento no número de acidentes de trânsito; 

o Aumento no número de acidentes de trabalho; 

o Aumento de ocorrências criminais. 

 Fase de Operação 

o Aumento de Ocorrências Criminais; 

o Riscos de acidentes com os usuários. 
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Quadro 113 - Matriz de Impactos para Segurança Pública 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência Periodicidade Abrangência 
Escala de 

Importância 
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1 2 3 4 5 

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

Pátio 

Aumento na circulação de 
pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais 
 

                    

Ampliação na circulação de 
veículos leves e pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito 
 

                    

Elevado 

Aumento na circulação de 
pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais 
 

                    

Ampliação na circulação de 
veículos leves e pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito 
 

                    

Circulação de equipamentos e 
matérias pesados 

Aumento do risco de acidentes 
pessoais e de trânsito 
 

                    

Cut and 
Cover 

Aumento na circulação de 
pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais 
 

                    

Ampliação na circulação de 
veículos leves e pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito e de trabalho 
 

                    

NATM 

Aumento na circulação de 
pessoas 

Aumento de Ocorrências Criminais 
 

                    

Ampliação na circulação de 
veículos leves e pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trânsito 
 

                    

Ampliação na circulação de 
equipamentos e materiais 
pesados 

Aumento no número de acidentes de 
trabalho 
 

                    

O
p
e
ra

ç
ã
o

 Pátio 
Manutenção e circulação das 
composições 

Aumento de Ocorrências Criminais 
 

                    

Linha do 
Metrô 

Manutenção e limpeza da 
estação elevada 

Aumento de Ocorrências Criminais 
 

                    

Operação de transporte 
 

Risco de Acidentes com usuários  
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5.7 ARQUEOLOGIA 

 

5.7.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Na fase de planejamento, os impactos relacionados à Linha Azul – Santa Cândida/CIC 

Sul do sistema de Metrô de Curitiba sobre o patrimônio histórico e arqueológico são 

considerados desprezíveis, no contexto geral das fases e atividades.  

 

5.7.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

A) Remobilização, Soterramento e Destruição Parcial ou Total de Sítios 

Arqueológicos 

 

Avaliação do Impacto 

Toda interferência física em terrenos está sujeita a provocar remobilização ou 

destruição de possíveis vestígios e estruturas arqueológicas que persistem na 

superfície, em solos ou sedimentos. Este impacto pode ser expressivo, já que o estudo 

e interpretação de sítios arqueológicos dependem da integridade dos vestígios e da 

matriz sedimentar, da relação entre os elementos que formam seu contexto material, 

espacial e temporal.  

 

As maiores perturbações ocorrerão nos processos de escavação, transporte, 

remobilização de terras e áreas de empréstimo. A movimentação de máquinas e 

pessoal também acarretará o revolvimento de camadas superficiais do solo, 

perturbando a integridade dos vestígios culturais.  

 

Por sua vez, o soterramento ou recobrimento de bens arqueológicos por despejo de 

terras, aterros, nivelamentos ou bota-foras, poderá provocar sobrecarga em peças 

arqueológicas frágeis (como vasilhames cerâmicos), ou inviabilizar o acesso a 

camadas e indícios potenciais, dificultando ou impossibilitando estudos futuros. A 

movimentação de máquinas e pessoal promoverá a compactação e o soterramento 

das camadas superficiais do solo, onde antes havia possibilidade de serem 

encontrados vestígios.  

 

 

 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba / IPPUC Ecossistema Consultoria Ambiental 
 

549 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, duração permanente, 

abrangência local e de escala de importância 5.  

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que 

recomenda a elaboração e execução do Programa de Prospecção, Resgate e 

Monitoramento Arqueológico. Esse programa foi idealizado para englobar ações 

preventivas (prospecções) e mitigatórias (resgates) através de projetos de pesquisa 

arqueológica, respeitando as diferentes fases de execução, de forma compatível com 

o cronograma de implantação e operação do empreendimento, e atendendo às 

determinações legais. 

 

B) Atuação de Processos Mecânicos Interventivos de Subsuperfície  

 

Avaliação do Impacto 

Trata-se de impacto pontual gerado por maquinários, ferramentas ou elementos de 

engenharia, cujo uso envolve perfuração, escavação, estaqueamento e outros 

processos mecânicos interventivos de subsuperfície, com capacidade para atravessar 

e perturbar camadas arqueológicas potenciais (no geral, até três metros de 

profundidade). Exemplos desses processos são também as sondagens geológicas 

(percussão, rotativas, entre outros), ou a fixação de estacas de concreto, que podem 

interceptar vestígios e estruturas histórico-arqueológicas no subsolo urbano. Este 

impacto, embora pontual, pode ter maior significância em locais ou trechos com uso 

intenso desse tipo de intervenção, em áreas de interesse histórico e que ainda podem 

guardar no subsolo estruturas importantes para a arqueologia urbana. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, duração temporária, abrangência 

local e de escala de importância 4.  

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que 

recomenda a execução de Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento 
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Arqueológico, com ações preventivas (prospecções), mitigatórias (resgates) e de 

controle (monitoramentos), conforme detalhamento apresentado adiante neste 

relatório.  

 

C) Expansão Imobiliária sobre Terrenos com Potencial Arqueológico  

 

Avaliação do Impacto 

Este impacto ocorrerá principalmente a partir da implantação do empreendimento, com 

a perspectiva de melhoria do transporte e acesso rápido a diferentes bairros da 

cidade, o que tende a ocasionar especulação e aumento da expansão imobiliária 

(como moradia e comércio) no entorno do Metrô. No aspecto arqueológico, esta 

tendência afeta basicamente os terrenos ainda não construídos das vizinhanças do 

empreendimento, que podem deter potencial para ocorrências de interesse histórico-

arqueológico (ruínas de construções mais antigas, vestígios cerâmicos, líticos, etc.). É 

possível uma atenuação parcial por meio de Programa de Educação Patrimonial. No 

entanto, como muitos dos terrenos potenciais são particulares, e sem uma lei que 

defina a atuação de arqueólogos para verificar previamente a existência de materiais 

históricos nos terrenos,  uma parte dessas áreas será "perdida", conferindo feição "não 

atenuável" ao impacto.  

 

Qualificação 

Na etapa de Implantação, mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 

2010), impacto é adverso, de controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, 

duração permanente, abrangência local e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que 

recomenda a execução de Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento 

Arqueológico, com ações preventivas (prospecções), mitigatórias (resgates) e de 

controle (monitoramentos).  

 

D) Risco de Degradação do Patrimônio Histórico Edificado  

 

Avaliação do Impacto 

A execução de obras do Metrô depende de maquinários pesados, detonações e 

escavações profundas para abertura de túneis, estações e demais estruturas, o que 
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costuma ocasionar trepidações, vibrações e eventuais recalques do terreno. Tais 

processos podem, até, abalar ou destruir parte do patrimônio histórico edificado ao 

longo do empreendimento. Vibrações, trepidações e recalques podem causar, por 

exemplo, fissuras, rachaduras e deslocamentos de paredes de edificações 

centenárias, expondo o patrimônio a riscos de degradação, inclinação ou mesmo 

desabamento. Este impacto é visível pela presença de prédios históricos tombados e 

outros, de interesse à preservação, dispostos no alinhamento do Metrô de Curitiba, 

sobretudo na porção central. 

 

A previsão de escavações e detonações profundas (nas estações e trecho NATM) e a 

implantação de uma estação do Metrô em um dos eixos centrais de ocupação histórica 

da cidade (representado pelas ruas João Gualberto, Riachuelo, Barão do Rio Branco e 

praças associadas), embasa o prognóstico de risco ao patrimônio edificado existente. 

Este patrimônio, de grande relevância, compreende praças, monumentos e prédios de 

interesse histórico, arquitetônico e arqueológico, de grande significado para a memória 

da cidade. Inserem-se, neste contexto, bens tombados, como o antigo Paço Municipal 

(Praça Generoso Marques), a Praça Eufrásio Correia e o Palácio do Congresso (atual 

Câmara Municipal), o Palácio do Governo (atual Museu da Imagem e do Som), 

sobrados situados na Rua Barão do Rio Branco, a Estação Ferroviária, o Palácio 

Riachuelo, o Passeio Público e seu portal, o Colégio Estadual do Paraná, o Solar dos 

Leões, Capela da Glória, entre outros. 

 

Este eixo histórico também representa do ponto de vista arqueológico, grande 

potencial de subsolo para ocorrência de vestígios arqueológicos associados à 

evolução do quadro urbano e sociocultural da cidade.  

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, duração permanente, 

abrangência local e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras  

Visando reduzir os potenciais impactos da implantação do projeto, reiteram-se as 

medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), incluindo a execução 

de um Programa de Prevenção e Monitoramento do Patrimônio Edificado em 

consonância com o Programa de Monitoramento de Vibrações e Programa de 
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Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico, de forma a estabelecer formas 

de prevenção, controle, e planos de recuperação-restauração, tendo em conta equipes 

especializadas e estudos gerados em conformidade com a legislação protetora.  

 

F) Interceptação com Trechos de Trilhos e Estruturas do Antigo Sistema de 

Bondes de Curitiba 

 

Avaliação do Impacto 

Os antigos trajetos do bonde de Curitiba, no final do século XIX, se iniciavam nas 

proximidades da Praça Eufrásio Correia, seguindo por vias centrais e periféricas da 

cidade. Entre os diferentes trajetos, alguns estavam dispostos no alinhamento de 

trechos do empreendimento em questão, como na avenida João Gualberto, Rua 

Riachuelo, Rua Barão do Rio Branco e avenida República Argentina. Nesses locais, 

há possibilidade das obras do metrô interceptarem trechos de trilhos do antigo sistema 

de bondes, ou eventuais vestígios e estruturas relacionados (como possíveis utensílios 

e estruturas de casas dispostas nas proximidades dos trilhos). Tais remanescentes 

constituem parte da memória do transporte coletivo de Curitiba e podem revelar 

informações de valor histórico e materiais de interesse arqueológico e patrimonial. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, duração permanente, 

abrangência local e de escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que recomenda a 

execução do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico. 

 

G) Privação de Conhecimentos de Interesse Histórico Arqueológico 

 

O direito a cultura que por sua vez compreende a produção cultural, passando pelo 

direito ao acesso a cultura até o direito a memória histórica, engloba em sua dimensão 

material e imaterial, os conhecimentos sobre o patrimônio histórico-arqueológico das 

diferentes localidades. A população dos diferentes bairros inseridos nos trechos 

atingidos pelo empreendimento em questão pode estar sendo privada desse direito, 

seja pela possibilidade de destruição de bens culturais, seja pelo não repasse dos 
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conhecimentos adquiridos no decorrer dos estudos para a licença de implantação e 

operação do empreendimento. Para o caso da Linha Azul do Metrô de Curitiba, o 

principal risco refere-se à privação de conhecimentos de interesse da população e dos 

gestores municipais sobre os estudos em andamento, os sítios histórico-arqueológicos 

identificados, as análises, interpretações e resultados das pesquisas no processo de 

licenciamento. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, duração cíclica, abrangência 

local e de escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que 

recomenda a execução do Programa de Educação Patrimonial, com o objetivo 

principal de possibilitar o repasse de informações de interesse histórico-arqueológico 

para a população atingida pelo empreendimento, promovendo a divulgação de 

conhecimentos sobre os bens patrimoniais inseridos no contexto da implantação da 

Linha Azul do Metrô de Curitiba.  

 

5.7.3 FASE DE OPERAÇÃO 

 

A) Expansão Imobiliária sobre Terrenos com Potencial Arqueológico 

 

Avaliação do Impacto 

Este impacto se estenderá à operação do empreendimento, onde a perspectiva de 

melhoria das condições de transporte e acesso da população, interligando o centro a 

diferentes bairros da cidade, pode gerar processos de especulação e expansão 

imobiliária (moradia, comércio, etc.) nas áreas de entorno ao Metrô. Esta tendência 

incide negativamente sobre terrenos não construídos das vizinhanças do 

empreendimento, com potencial para ocorrências de interesse histórico-arqueológico 

(ruínas de construções mais antigas, vestígios cerâmicos, líticos, entre outros). 
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Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), impacto adverso, de 

controle inevitável atenuável, de provável ocorrência, duração permanente, 

abrangência local e de escala de importância 3. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que 

recomenda a execução do Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento 

Arqueológico e do Programa Educação Patrimonial. 

 

B) Melhorias ao Acesso e Condições de Fruição a Atrativos de Interesse 

Histórico, Cultural e Arqueológico 

 

Avaliação do Impacto 

A realização dos Programas de Prospecção, Resgate e Monitoramento Arqueológico e 

de Educação Ambiental Patrimonial ampliam o conhecimento sobre os bens, muitas 

vezes levando, além do conhecimento, à descoberta de atrativos de interesse pelo 

público. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): impacto benéfico, de 

provável ocorrência, duração permanente, abrangência regional e de escala de 

importância 5. 

 

Medidas Potencializadoras 

Reiteram-se as medidas potencializadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

que recomenda a continuidade do Programa de Educação Patrimonial, viabilizando 

futuras medidas de conservação e uso público envolvendo o patrimônio histórico-

arqueológico, promovendo a valorização, preservação e apropriação consciente do 

patrimônio cultural registrado através de pesquisas, cujos bens são legado de 

diferentes processos culturais, sociais e econômicos inscritos na história de Curitiba e 

na memória de seus cidadãos. Esta medida visa potencializar impactos positivos 

relacionados com a maior acessibilidade aos atrativos de interesse histórico, cultural e 

arqueológico existentes no traçado do metrô e proximidades.  
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C) Privação de Conhecimentos de Interesse Histórico Arqueológico 

 

Avaliação de Impacto 

O direito a cultura que por sua vez compreende a produção cultural, passando pelo 

direito ao acesso a cultura até o direito a memória histórica, engloba em sua dimensão 

material e imaterial, os conhecimentos sobre o patrimônio histórico-arqueológico das 

diferentes localidades. Os núcleos urbanos ou rurais atuais inseridos nas áreas 

atingidas pelo empreendimento em questão podem estar sendo privados desse direito, 

seja pela possibilidade de destruição acelerada dos bens culturais, seja pelo não 

repasse dos conhecimentos adquiridos no decorrer dos estudos para a licença de 

implantação e operação do empreendimento. Para o caso da Linha Azul do Metrô de 

Curitiba, o principal risco refere-se ao não repasse de conhecimentos a população e 

gestores municipais sobre os sítios arqueológicos identificados e dos resultados das 

pesquisas, análises e interpretações. 

 

Qualificação 

Mantém-se o mesmo definido no EIA (ECOSSISTEMA, 2010): impacto adverso, de 

controle evitável, de provável ocorrência, duração cíclica, abrangência local e de 

escala de importância 4. 

 

Medidas Mitigadoras  

Reiteram-se as medidas mitigadoras previstas no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), que 

recomenda a execução do Programa de Educação Patrimonial. O objetivo principal 

deste Programa é possibilitar o repasse de informações de interesse histórico-

arqueológico para a população atingida pelo empreendimento, promovendo a 

divulgação de conhecimentos sobre os bens patrimoniais inseridos no contexto da 

implantação da Linha Azul do Metrô de Curitiba.  
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Quadro 114 – Matriz de Impactos para Arqueologia 

FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 
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de 
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A
d

v
e
rs

o
 

B
e
n

é
fi

c
o

 

E
v
it

á
v
e
l 

In
e

v
it

á
v
e
l 

a
te

n
u

á
v
e
l 

In
e

v
it

á
v
e
l 
N

ã
o

 

A
te

n
u

á
v
e
l 

C
e
rt

o
 

P
ro

v
á
v
e
l 

In
c

e
rt

o
 

N
ã
o

 O
c
o

rr
e
rá

 

T
e

m
p

o
rá

ri
o

 

C
íc

li
c
o

 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

L
o

c
a
l 

R
e
g

io
n

a
l 

A
b

ra
n

g
e

n
te

 

1 2 3 4 5 

Im
p
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n
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ç
ã
o
 

Canteiros de 
Obras 

Desmatamento e 
Limpeza do terreno Remobilização, soterramento e destruição 

parcial ou total de sítios arqueológicos 
                    

Terraplenagem 

Bota-fora 

Execução de obras 
civis 

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 
 

                    

Atuação de processos mecânicos interventivos 
de superfície  
 

                    

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos  

                    

Pátio 

Desmatamento e 
limpeza do terreno 

Remobilização e destruição parcial ou total de 
sítios arqueológicos 
 

                    

Terraplenagem Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 
 

                    
Bota-fora 

Execução de obras 
civis 

Atuação de processos mecânicos interventivos 
de superfície  
 

                    

Elevado 
(Inclusive 
Estação 
Elevada) 

Execução de obras 
civis 

Atuação de processos mecânicos interventivos 
de subsuperfície com capacidade de 
interceptação de vestígios, estruturas ou 
camadas de interesse histórico-arqueológico 
 

                    

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

 
 
Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos  
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodicida

de 
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Escala de 

Importância 
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1 2 3 4 5 

Terraplenagem 
(caminhos de serviço) 

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

            
        

Bota-fora         

Execução da infra, 
meso e superestrutura 

Atuação de processos mecânicos preventivos 
subsuperfície 
 

                    

Estações  
Cut and 
Cover 

Canteiros de Obras Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 
 

                    

Escavação e 
movimentação de 
terra 

                    

Possibilidade de interceptação com trechos de 
trilhos e estruturas do antigo sistema de bondes 
de Curitiba 
 

                    

Bota-fora 
Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 
 

                    

Execução do túnel em 
concreto 

Atuação de processos mecânicos preventivos 
subsuperfície 
 

                    

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos e 
pesquisas realizadas durante as diferentes fases 
do licenciamento ambiental 
 

                    

Trecho e 
Estações 

NATM 

Especulação 
imobiliária 

Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico 
 

                    

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos e 
pesquisas realizadas durante as diferentes fases 
do licenciamento ambiental 
 

                    

Canteiros de Obras 

 
Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodicida

de 
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Importância 
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1 2 3 4 5 

Execução de 
sondagens mecânicas 
específicas 

Atuação de processos mecânicos interventivos 
de subsuperfície com capacidade de 
interceptação de vestígios, estruturas ou 
camadas de interesse histórico-arqueológico 
 

                    

Escavação e 
movimentação de 
terra 

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 
 

                    

Risco de degradação do patrimônio histórico 
edificado  
 

                    

Atuação de processos mecânicos interventivos 
de subsuperfície com capacidade de 
interceptação de vestígios, estruturas ou 
camadas de interesse histórico-arqueológico 
 

                    

Possibilidade de interceptação com trechos de 
trilhos e estruturas do antigo sistema de bondes 
de Curitiba 
 

                    

Detonações 
(escavação) 

Risco de degradação do patrimônio histórico 
edificadas por processos geradores de 
trepidação, vibração ou recalques 
 

                    

Elementos de 
ventilação com 
interferência na 
superfície  

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Bota-fora 
 

                    

Especulação 
imobiliária 

Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico  
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodicida

de 
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Importância 
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1 2 3 4 5 

Escavação 
do túnel  
Shield 

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos e 
pesquisas realizadas durante as diferentes fases 
do licenciamento ambiental 
 

                    

Execução de 
sondagens mecânicas 
específicas 

Atuação de processos mecânicos interventivos 
de subsuperfície com capacidade de 
interceptação de vestígios, estruturas ou 
camadas de interesse histórico-arqueológico 
 

                    

Bota-fora 

Remobilização, soterramento e destruição 
parcial ou total de sítios arqueológicos 

                    

Elementos de 
ventilação com 
interferência na 
superfície  

                    

Escavação e 
movimentação de 
terra 

                    

Risco de degradação do patrimônio histórico 
edificado  
 

                    

O
p
e
ra

ç
ã
o
 

Pátio 

Especulação 
imobiliária 

 Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico 
 

                    

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos e 
pesquisas realizadas durante as diferentes fases 
do licenciamento 
 

                    

Estações e 
Linha 

Especulação 
imobiliária 

Expansão imobiliária sobre terrenos com 
potencial arqueológico 
 

                    

Acessibilidade 

 
Melhorias ao acesso e condições de fruição e 
atrativos de interesse histórico, cultural e 
arqueológico 
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FASE ETAPA ATIVIDADES IMPACTOS 

QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO 

Tipo Controle Ocorrência 
Periodicida
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1 2 3 4 5 

Geração de 
informações e 
conhecimentos de 
interesse público 

Privação de conhecimentos de interesse público 
relativo aos bens histórico-arqueológicos e 
pesquisas realizadas durante as diferentes fases 
do licenciamento 
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6. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS 

 

A existência de impactos ambientais negativos não mitigáveis ou o uso de recursos 

ambientais não renováveis, notadamente, geram custos sociais que não podem ser 

evitados, exigindo, de acordo com a legislação vigente, a proposição de medidas 

compensatórias. 

 

Compensação Ambiental é definida, na Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/2010, 

como retribuição, legalmente exigível devida à coletividade, pelo uso de recursos 

ambientais pelo responsável por empreendimento que cause significativo impacto.  

 

Em muitos casos, os programas ambientais conseguem reduzir os impactos 

ambientais negativos ao longo do tempo, porém, podem levar décadas para se obter 

resultados significativos em termos de recuperação ambiental. Assim, existem normas 

legais que preveem compensações para a sociedade, que é a titular do meio ambiente 

equilibrado. Especialmente duas normas legais devem ser observadas.  

 

A primeira, de cunho social urbano, é a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

estabelece diretrizes gerais da Política Urbana, também conhecida como Estatuto da 

Cidade. O primeiro parágrafo do seu artigo 41 exige que recursos técnicos e 

financeiros sejam disponibilizados pelo empreendedor para adequação do Plano 

Diretor à obra ou empreendimento. Isto poderá ser objeto de negociação entre os 

órgãos municipais licenciadores e os de planejamento urbano. 

 

A segunda, de cunho social ambiental, trata da instituição obrigatória de unidade de 

conservação. Essa exigência está presente na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com recente 

alteração do Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, que define uma metodologia 

para os cálculos do impacto ambiental negativo e o respectivo valor a ser aplicado na 

implementação da(s) unidade(s) de conservação, cujos critérios para a definição da(s) 

categoria(s) de manejo também são explicitados, bem como as prioridades quanto à 

aplicação de recursos. 

 

A legislação estabelece regras gerais relativas à compensação ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental nos respectivos procedimentos 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

564 

licenciatórios, obrigando aos empreendedores a apoiar a implantação e manutenção 

de unidades de conservação do grupo de proteção integral, como parques nacionais, 

reservas biológicas e estações ecológicas.  

 

No caso da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba, 

considera-se para fins de gradação, os impactos negativos, não mitigáveis e passíveis 

de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma região ou causar 

danos aos recursos naturais. 

 

A aplicação dos recursos da compensação ambiental nas unidades de conservação 

existentes, ou a serem criadas, deve obedecer a seguinte ordem de prioridade, 

conforme o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002: 

 regularização fundiária e demarcação de terras; 

 elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

 aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento 

e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

 desenvolvimento de estudos necessários à criação de novas unidades de 

conservação;e 

 desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 

conservação e sua área de amortecimento.  

 

Ressalta-se que este é um exercício baseado em normas federais, que poderá 

eventualmente sofrer ajustes na esfera municipal. 

 

Esse empreendimento contempla áreas de uso público, várias estruturas capazes de 

comportar e atender grande número de pessoas que irá utilizar e se beneficiar de tal 

iniciativa, por meio da prestação de serviços direcionados às necessidades do público 

específico. Por isso, o empreendimento representa, em escala socioeconômica, um 

grande progresso para a cidade, sem deixar de levar em conta os impactos e 

respectivas medidas mitigadoras e compensatórias que este acarretará. 

 

Mesmo obedecendo aos princípios gerais estabelecidos pela legislação federal, em 

especial a Lei nº 9.985/00 e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 4.340/02, 

que disciplinam o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC, em respeito ao princípio da hierarquia legal, devem ser aplicadas as 
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normativas específicas do Estado do Paraná e, em havendo, do município de Curitiba 

para a implementação dessas normas gerais emanadas do poder central. 

 

Neste sentido, a metodologia de cálculo para explicitar o impacto ambiental e, 

consequentemente, para valorá-lo e definir o montante a ser dispendido pelo 

empreendedor deve, necessariamente, utilizar a Matriz de Cálculo anexa à Resolução 

Conjunta SEMA/IAP nº 001, de 07 de janeiro de 2010. 

 

Há que considerar, nos procedimentos para a aplicação da medida compensatória de 

Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, não só a área protegida em 

si, mas formação de Corredores Ecológicos que a conectem com outros 

remanescentes, sua integração com Mosaicos de Biodiversidade, dos quais trata o Art. 

26 da Lei do SNUC, além das demais medidas que visem garantir que a compensação 

realmente se concretize. 

 

É de todo aconselhável, e a Lei Complementar nº 140/11 assim o ressalta, que o 

planejamento e a implementação das medidas compensatórias seja levado a efeito em 

conjunto pelos órgãos públicos municipais, metropolitanos e estaduais, ouvidos os 

órgãos federais afetos à matéria. 

 

Não deve ser esquecido que norma federal posterior, qual seja a Lei de Proteção à 

Vegetação Nativa, de nº 12.651/12, que revogou o Código Florestal, determina que 

recursos da compensação ambiental sejam aplicados em áreas verdes urbanas. 

 

Metodologia de cálculo para compensação ambiental específica para Unidade de 

Conservação do grupo de Proteção Integral 

 

A seguir é apresentado um exercício correspondente aos cálculos previstos na Matriz 

de Cálculo constante do Anexo da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/10, que 

possibilita determinar o montante de recursos a serem destinados pelo empreendedor 

à constituição de uma ou mais unidades de conservação ou, eventualmente, à 

implementação de mosaicos de biodiversidade, se assim decidir o órgão municipal 

competente buscando a implementação de um Sistema Municipal de Unidades de 

Conservação, ouvidos os seus correspondentes estadual e federal. 
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As demais medidas mitigadoras e compensatórias decorrentes dos impactos 

ambientais da obra deverão ser fixadas pelo órgão licenciador, de acordo com normas 

legais específicas. Até o momento, a única das exigências de compensação ambiental 

que conta com definição legal de metodologia para cálculo e definição de parâmetros 

é a de unidades de conservação, pois as outras dependem de orientação do órgão 

ambiental licenciador; portanto, só poderão ser realizadas em etapas posteriores. 

 

A matriz para valoração do grau de impacto para consecução de medida 

compensatória está descrita a seguir: 

 

Quadro 115 - Categoria do empreendimento 

Componentes Localização Porte 
Fatores 

Ambientais 

Sócio 

Cultural 

Econômico 

Matriz de 

impactos 

Média final 

dos pesos 

Σ/5 

Média dos 

pesos 
A B C D E GI 

Valores 1,583 5 1,65 0,77 4,7 2,74 

Fonte: Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/10 

 

Notas explicativas: 

a) Os indicadores, em cada componente, são mensurados por uma escala de 1 a 5, conforme tabela de 

Análise do Componente. A soma dos pesos, de cada componente, é dividida pelo número de 

componentes. O número obtido (média aritmética) é o Grau de Impacto a ser valorado. 

b) Cada Categoria de Empreendimento terá seu quadro configurado de acordo com a sua especificidade. 

 

Quadro 116 – Cálculo Compensação Ambiental 

GI – Grau de Impacto CA – Compensação Ambiental (%) 

1 a 5 CA = GI X 0,1 

2,74 CA = 2,74 X 0,1 = 0,274 

Fonte: Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/10 

Notas explicativas: 

a) O Grau de Impacto - GI - é a Média Final dos pesos atribuídos aos Componentes, calculada na tabela 

de análise da Categoria do Empreendimento. 

b) A Compensação Ambiental - CA - incidirá sobre o custo total dos investimentos para implantação do 

empreendimento. 

c) Na fórmula acima serão considerados os tetos percentuais: máximo 0,5% e mínimo de 0,1%. 
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Quadro 117 – Valor da Compensação Ambiental 

Custo total para implantação do empreendimento 

CT – (R$) 

Valor da compensação ambiental (R$) 

VCA = CT X CA 

5.546.893.122,35 
VCA = 5.546.893.122,35 x 0,274 

VCA = 1.519.848.715,52 

 

A) ANÁLISE DO COMPONENTE: LOCALIZAÇÃO 

Perguntas orientadoras, ou de verificação de ações, sem considerar magnitude ou 

importância dos impactos: 

a) Qual é o contexto ambiental, econômico e sociocultural da região de abrangência 

pelo empreendimento? 

b) O empreendimento poderá interferir no ordenamento e planejamento desse 

contexto regional? 

 

Quadro 118 - Localização 

Indicadores 

Proximidade 

de Unidades 

de 

Conservação 

Interior 

de 

APA 

Áreas 

estratégicas 

estaduais 

Bacias 

hidrográficas 

ARESUR 

Faxinais 

Áreas 

prioritárias 

federais para 

conservação, 

utilização 

sustentável e 

repartição de 

benefícios da 

biodiversidade 

Média 

dos 

pesos 

= Σ/  

Pesos 0 0 5 4,5 0 0 1,583 

 

1) PROXIMIDADE DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC) – conforme Decreto 

Estadual nº 3320/04, art. 4º (exceto as APAs). 

a) O Plano de Manejo estabelecerá a zona de amortecimento, determinando limites 

sob influências diretas. 

 

Quadro 119 – Pontuação por Proximidade de Unidades de Conservação 

Zona de Amortecimento Não Sim 

Pesos 0 5 

 

b) A tabela abaixo será utilizada quando a UC não tiver Plano de Manejo 
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Quadro 120 – Proximidade de Unidades de Conservação sem Plano de Manejo 

Proximidade 

à UC 
>10 km 10 a 8 km 7,9 a 6 5,9 a 4 km 3,9 a 2 km <2 km 

Pesos 0 1 2 3 4 5 

 

Nota explicativa: 

Considerou- e na ava ia  o a au ên ia de U ’   uni i ai  ou e taduai  na  rea de Inf uên ia Direta do 

empreendimento. 

 

2) INTERIOR À APA – Área de Proteção Ambiental – conforme Decreto Estadual nº 

3320/04, art.4º 

Quadro 121 - Localização do empreendimento - APA 

Ocorrência Não Sim 

Pesos 0 5 

 

3) ÁREAS ESTRATÉGICAS P/CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO PARANÁ – Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 

005/2009, de 29/09/09 

 

Quadro 122 - Localização do empreendimento – Área estratégica para a Conservação 

e Recuperação 

Ocorrência Não Sim 

Pesos 0 5 

 

4) BACIAS HIDROGRÁFICAS – Classificação das águas doces, salobras e salinas 

conforme as Portarias SUREHMA (5/89; 3 a 13 de 1991; 16 e 17 de 1991; 19 e 20 de 

 99 ) que enquadra  o   ur o  d’a ua da   a ia  Hidro r fi a  no  aran . 

 

Quadro 123 – Bacia Hidrográfica 

Águas Salobras Salinas Doces 

Classes 8 7 6 5 4 3 2 1 Especial 

Pesos 3,5 5 3,5 5 3,5 4,5 4,5 5 5 

 

5) ARESUR – Áreas Especiais de Uso Regulamentado (Faxinais) – Decreto Estadual 

nº 3.446/97. 

 

Quadro 124 - Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

ARESUR Não Sim 

Pesos 0 5 
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6) ÁREAS PRIORITÁRIAS FEDERAIS PARA A CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO 

SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE 

BRASILEIRA. 

a) Decretos Federais n° 4.339/02, nº 5.092/04 e n° 5.758/06 e Portaria MMA, nº 

009/07 

b) O MMA mapeou 55 áreas prioritárias para o Estado do Paraná 

c) Peso para este indicador será = (peso Importância Biológica + peso Prioridade p/ 

Ação) dividido por 2 

d) Para análise deste indicador considera-se o Mapa do MMA e listagem específica 

para o Paraná 

 

Quadro 125 – Áreas Prioritárias Federais para Conservação 

Importância Biológica 

Cor no Mapa 

Bioma Peso 

Alta 

Amarela 

Muito Alta 

Laranja 

Extremamente Alta 

Vermelha 

3 4 5 

Mata Atlântica - MA 099 – 103 – 109 –134 – 

136 – 140 – 144 – 194 

– 199 –260 

096 – 102 – 114 – 117 

– 118 – 119 – 120 – 

124 – 125 – 128 – 130 

– 131 – 139 – 143 –186 

– 188 – 192 – 196 – 

201 –204 – 241 –258 

094 – 106 – 107 – 111 

– 116 – 121 – 127 – 

132 – 135 – 137 – 142 

– 147 – 148 – 150 – 

160 – 161 – 165 – 166 

– 176 – 181 – 202 – 

228 – 254 

Zona Costeira – ZC *** 113 – 122 – 126 108 – 110 – 112 –115 – 

123 

Zona Marinha - ZM *** *** 008 

Cerrado - CE *** *** 001 – 002 – 003 – 004 

– 005 – 006 

    

Prioridade p/ Ação 

Preenchimento no 

Mapa 

Bioma Peso 

Alta Muito Alta Extremamente Alta 

3 4 5 

Mata Atlântica - MA 107 – 114 – 117 – 

119 – 120 – 124 – 

125 – 127 – 128 – 

136 – 139 – 143 – 

150 – 160 – 165 – 

166 – 181 – 188 – 

192 – 194 – 196 – 

199 – 201 – 202 – 

228 – 241 

096 – 102 – 103 – 

109 – 116 – 118 – 

130 – 131 – 140 – 

186 – 204 – 258 – 

260 

094 – 099 – 106 – 111 

– 121 – 132 – 134 – 

135 – 137 – 142 – 144 

– 147 – 148 – 161 – 

176 – 254 
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Zona Costeira – ZC *** 113 – 122 – 126 108 – 110 – 112 –115 – 

123 

Zona Marinha - ZM *** *** 008 

Cerrado - CE *** *** 001 – 002 – 003 – 004 

– 005 – 006 

 

B) ANÁLISE DO COMPONENTE: PORTE DO EMPREENDIMENTO 

 

Quadro 126 – Porte do Empreendimento 

Condicionantes 

Porte do 

Empreendimento 

Área construída (m²) 
Investimento Total 

(UPF / PR) 

Número de 

empregados 

Peso 

B 

Pequeno < 2.000 2.000 a 8.000 < 50 1,25 

Médio 2.000 a 10.000 8.001 a 80.000 50 a 100 2,5 

Grande 10.001 a 40.000 80.001 a 800.000 100 a 1.000 3,75 

Excepcional > 40.000 >800.000 >1.000 5 

Fonte: PARANÁ, Lei Estadual 10.233/92. 

Notas explicativas: 

a) UPF/ PR: unidade padrão fiscal do Paraná = R$...... (em ../../..). É estabelecida anualmente pela 

Secretaria Estadual da Fazenda. 

b) O Porte do empreendimento será avaliado pelo indicador com maior graduação dentre os três 

condicionantes. 

 

C) ANÁLISE DO COMPONENTE: FATORES AMBIENTAIS 

 

Quadro 127 – Fatores Ambientais 

Indicador

es 

Fragment

ação de 

Habitats 

Flora Fauna 

Solo e 

sub-

solo 

Recursos 

hídricos 

Clima e 

qualidade do 

ar 

Paisage

m 

Média final 

dos pesos 

= ∑/7 

Pesos 1 1,7 1,87 2,142 1 2,85 1 1,65 

 

1) FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS = Peso a (Redução de área) + Peso b (redução 

da conectividade) : 2 

Obs.: análise pela projeção em mapas, de uma situação futura, com a implantação do 

projeto. 

 

Quadro 128 – Fragmentação de Habitats 

Peso a 1 3 5 

% Redução de área <10 10 - 15 >15 

Nota explicativa:  

% Redução de área = (área suprimida: área total) x 100 
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Quadro 129 - Fragmentação de Habitats 

Peso b 1 3 5 

Área 

remanescente 

Bloco remanescente 

único e fluxo contínuo 

Grandes blocos e conexão 

parcial entre fragmentos 

Vários blocos e 

fragmentos menores 

isolados e conexão 

comprometida 

Nota explicativa:  

Considera-se qualquer formação vegetacional, pois mesmo áreas antropizadas podem estabelecer 

conectividade pela fauna. 

 

2) FLORA: 

Variáveis: Sim ou Não. Ocorrências: a) endemismo; b) espécies sob ameaças – rara; 

vulnerável; perigo; c) área antropizada (supõe-se inexistência de espécies nativas 

ameaçadas) 

 

Quadro 130 - Flora 

Pesos 

Ocorrência 
1 2 3 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Endemismo N N N N N N N N N S S S S S S S S 

Perigo N N N N N S S S S N N N N S S S S 

Vulnerável N N N S S N N S S N N S S N N S S 

Rara N N S N S N S N S N S N S N S N S 

Área 

antropizada 
S N N N N N N N N N N N N N N N N 

Perigo – maior ameaça 

Vulnerável – medianamente ameaçada 

Rara – menor ameaça 

 

Resultado = 8,5 = 1,7 

5 

 

3) FAUNA 

Variáveis: sim ou não. 

Ocorrências: 

a) Endemismo; 

b) Espécies sob ameaças: LC (least concern – preocupação menor); NT (near 

threatened – quase ameaçada); VU (vulnerável – risco alto) 
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Quadro 131 - Fauna 

Pesos 

Ocorrência 
1 2 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Endemismo N N N N N N N N S S S S S S S S 

VU N N N N S S S S N N N N S S S S 

NT N N S S N N S S N N S S N N S S 

LC N S N S N S N S N S S S N S N S 

VU (vulnerável – risco alto) 
NT (near threatened – quase ameaçada) 
LC (least concern – preocupação menor) 

 

Resultado = 7,5 = 1,87  

4 

 

4) SOLO E SUB-SOLO: 

 

Quadro 132 – Solo e Sub-solo 

OCORRÊNCIA 

PERGUNTAS ORIENTADORAS OU LISTAGEM PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO 
S N 

1. A geologia da área apresenta problemas em relação ao tipo de projeto em consideração?   

2. Intervenções nos solos poderão gerar consequências adversas a permeabilidade do solo 

e sua macro e micro drenagem? 

  

3. As intervenções nos solos poderão potencializar a erodibilidade e carreamento de 

 edi ento  que  o  a   rovo ar a  orea ento  no   ur o  d’a ua? 

  

4. As características da topografia local impõem restrições ao projeto e a localização do 

empreendimento? 

  

5. O empreendimento e incompatível com os usos do solo em torno, tais como recreação, 

agricultura, florestas? 

  

6. Observa-se a tendência de desmatamentos, prejudicando a cobertura dos solos?   

7. Haverá deposição de produtos que possam gerar contaminação dos solos?   

Soma das ocorrências positivas 3 

Peso = Σ das ocorrências positivas X 5 (peso máximo)/ no total de ocorrências = 

(ocorrências positivas) X 0,714 
2,142 

Fonte: a) MAIA – Manual de Avaliação de Impactos Ambientais, SEMA/IAP – PIAB, Curitiba, set.1999, 

cap.3100, p.11. 

b) Coletânea de textos traduzidos: Índices Hidro Ambientais – Análise e Avaliação do seu uso na 

estimação dos impactos ambientais e projetos hídricos, IAP-GTZ, Curitiba, 

1995. 
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5) RECURSOS HÍDRICOS 

 

Quadro 133 – Recursos Hídricos 

OCORRÊNCIA 
PERGUNTAS ORIENTADORAS OU LISTAGEM PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO 

S N 

1. Alguma característica hidrográfica da área impede a construção ou a operação de alguma 

parte do empreendimento? 

  

 . O e  reendi ento a arretar  no enquadra ento do  or o d’  ua  u erfi ia  a   a  e  

inferiores a atual? 

  

3. A qualidade da água superficial e subterrânea será alterada negativamente com a 

implantação do empreendimento? 

  

4. Poderá afetar o padrão de drenagem da área?   

5 Caso sejam necessárias operações de drenagem, existe algum fator que restrinja ou 

impeça o trabalho de se realizar? 

  

6. Poderá ocorrer a redução na capacidade de recarga do aquífero, afetando assim o lençol 

freático? 

  

7. Poderá afetar o fluxo da água subterrânea?   

8. Haverá alteração no curso original?   

9. Aumentará a demanda de recursos hídricos em qualidade e volume, em horizontes 

definidos de tempo? 

  

10. Acarretará em menor vazão no fluxo original?   

11. Acarretará na redução do potencial de navegabilidade?   

  .  oder  re u tar e  a tera õe  no  eito e  ar en  do   ur o  d’  ua?   

  . O orrer  e i   o de ef uente   o re o   or o  d’  ua?   

14. Alterará o gradiente de salinidade e/ou mais correntes do estuário, levando a aumentos 

nas concentrações de poluentes ou problemas de dispersão? 

  

15. Haverá prejuízo à dinâmica da população de ictiofauna e demais comunidades de 

organismos do meio aquático? 

  

Soma das ocorrências positivas 3 

Peso = Σ das ocorrências positivas X 5 (peso máximo)/ no total de ocorrências = 

(ocorrências positivas) X 0,333 

1 

Fonte: a) MAIA – Manual de Avaliação de Impactos Ambientais, SEMA/IAP – PIAB, Curitiba, set.1999, 

cap.3100, p.11. 

b) Coletânea de textos traduzidos: Índices Hidro Ambientais – Análise e Avaliação do seu uso na 

estimação dos impactos ambientais e projetos hídricos, IAP-GTZ, Curitiba, 

1995. 

c) Legislação paranaense de recursos hídricos: Lei estadual n° 12.726/99 e decretos que estruturam a 

gestão de recursos hídricos no Estado do Paraná, 2002. 
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6) CLIMA E QUALIDADE DO AR 

Quadro 134 – Clima e Qualidade de Ar 

Ocorrência 

Perguntas orientadoras ou listagem para simples verificação 
S N 

1. Há algum fator climático que possa restringir o empreendimento?   

2. Há algum fator climático que possa influenciar a dispersão de poluentes? (direção e 

intensidade dos ventos p/ex.) 
  

3. Haverá emissão e dispersão de odores que causarão incômodos à população?   

4. Haverá emissão de material particulado?   

5. Acarretará em poluição sonora que venha afetar as proximidades ao 

empreendimento? 
  

6. Haverá emissão de gases?   

7. Haverá emissão e concentração de vapores?   

Soma das ocorrências positivas 4 

Peso = Σ das ocorrências positivas X 5 (peso máximo)/ no total de ocorrências = (ocorrências 

positivas) X 0,714 
2,85 

Fonte: 

a) MAIA – Manual de Avaliação de Impactos Ambientais, SEMA/IAP – PIAB, Curitiba, set.1999, cap.3100, 

p.11. 

b) Coletânea de textos traduzidos: Índices Hidro Ambientais – Análise e Avaliação do seu uso na 

estimação dos impactos ambientais e projetos hídricos, IAP-GTZ, Curitiba, 1995. 

 

7) PAISAGEM: 

PESO 5: 

a)  Pouco Comprometida – paisagem quase totalmente íntegra; Grandes blocos 

intactos com mínima influência do entorno; Conexão garante dispersão de 

todas as espécies; Populações persistentes e pouco afetadas pelas pressões 

antrópicas; Processos funcionais íntegros e pouco alterados/afetados por 

atividades antrópicas; Estrutura trófica íntegra com presença de espécies de 

"topo de cadeia trófica", bem como de "grandes herbívoros". 

 

PESO 3: 

b)  Medianamente Comprometida - Paisagem parcialmente antropizada e 

fragmentada; Pelo menos um grande bloco; Conexão entre fragmentos permite 

dispersão da maioria das espécies; Populações de espécies chave 

comprometidas, mas processos funcionais preservados. 

 

PESO 1: 

c)  Muito Comprometida - Paisagem predominantemente antropizada; Fragmentos 

pequenos e isolados; Conexão e dispersão entre fragmentos comprometidas; 
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Totalmente influenciados pelas atividades do entorno (sem área núcleo); 

Predadores de topo de cadeia, grandes herbívoros ou outras espécies chaves 

perdidas; Invasão por espécies exóticas; Estrutura e função comprometidas. 

Nota explicativa:  

Considera-se análise sobre a paisagem visualizada antes da instalação do empreendimento.  

 

D) ANÁLISE DO COMPONENTE: SÓCIO – CULTURAL – ECONÔMICO 

 

Quadro 135 – Socioeconômico e Cultural 

Indicadores 
Perguntas 

orientadoras 

Remanejamento / 

assentamento 
Patrimônio cultural 

Média dos pesos 

= Σ/  

Pesos 0,833 0 1,5 0,77 

 

1) PERGUNTAS ORIENTADORAS, OU LISTAGEM PARA SIMPLES 

VERIFICAÇÃO DE AÇÕES, SEM CONSIDERAR MAGNITUDE OU 

IMPORTÂNCIA DOS IMPACTOS: 

 

Quadro 136 - Socioeconômico e Cultural 

OCORRÊNCIA 

PERGUNTAS ORIENTADORAS  
S N 

1. O empreendimento é compreendido e aceito pela comunidade?   

2. Haverá sobrecarga à infraestrutura pública na prestação de serviços como escola, saúde, 

saneamento, segurança, comunicação, transportes, etc.? 
  

3. A população explora recursos naturais (flora, fauna, água, minerais), como matéria prima, 

na forma extrativista, para sua subsistência ou comercialmente? 
  

4. O empreendimento influenciará essa exploração de forma negativa?   

5. A região é utilizada como patrimônio turístico, ou ainda, como lazer pela comunidade 

local? 
  

6. O empreendimento afetará essa forma de apropriação (Turismo) de forma negativa?   

Soma das ocorrências positivas 1 

Peso = Σ das ocorrências positivas X 5 (peso máximo)/ no total de ocorrências = 

(ocorrências positivas) X 0,833 
0,833 

Nota Explicativa: 

 Nas perguntas 3 e 5 a resposta positiva implicaria numa provável sensibilidade/instabilidade sujeita maior 

a impactos negativos a qualquer momento. 

 

2) REMANEJAMENTO/ ASSENTAMENTO: 

Não ocorrente – Atribui-se valor 0 para não ser prejudicado o cálculo da média. 

Por exemplo: se o empreendimento não exigiu o Remanejamento da População, os 

indicadores Remanejamento e Assentamento são desconsiderados. 
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Este indicador expressa, indiretamente, as relações de dependência na população sob 

influência do empreendimento. 

 

Quadro 137 – Remanejamento e Assentamento 

Pesos 

Ocorrência 
Não ocorrente = 0 4 5 

Remanejamento N S S 

Assentamento N S N 

 

3)  PATRIMÔNIO CULTURAL: compreendendo bens materiais e imateriais, 

naturais ou construídos, que expressam ou revelam a memória e a identidade 

das comunidades. 

 

Representam as diferentes formas e modos de vida, práticas agrícolas, apropriação 

dos recursos naturais, hábitos e costumes das comunidades, sejam tradicionais ou 

não, assim como suas relações e organizações comunitárias. 

 

Notas explicativas:  

a) Patrimônio Cultural Imaterial – Decretos Federais n° 5.753/06 (promulga a  Convenção para a 

salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial) n° 3.551/2000 (dispõe sobre o Patrimônio Cultural Imaterial 

brasileiro). 

b) Patrimônio Histórico e Artístico - Decreto-Lei 25/1937 (Tombamento) e Lei Federal n° 3.924/1961 

(dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos) 

c) Patrimônio Espeleológico: - Decreto Federal n° 99.556/90 e Resolução CONAMA 347/04 (dispõem 

sobre o patrimônio espeleológico). 

 

Quadro 138 – Patrimônio Cultural 

Ocorrência/Peso 

Indicadores 

Perda total 

5 

Redução 

3,5 

Alteração 

2 

Não ocorrente 

0 

Bens imateriais     

Patrimônio histórico e artístico     

Patrimônio espeleológico     

Matéria prima     

Acessibilidade ao patrimônio cultural     

Σ dos indicadores pontuados ou 

ocorrências 
0 1 2 2 
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FÓRMULA PARA CÁLCULO DO INDICADOR PC (patrimônio cultural) 

PC = 5P + 3,5 R + 2A 

5 

Onde: 

P; R; A = número de ocorrências em cada indicador 

5; 3,5; 2 = Pesos proporcionais a cada ocorrência 

5 = número de indicadores (denominador constante) 

 

RESULTADO: 

PC = (5 x 0) + (3,5 x 1) + (2 x 2) = 1,5 

5 

 

E) ANÁLISE DO COMPONENTE: MATRIZ DE IMPACTO  

Notas explicativas: 

Este componente representará os impactos negativos não mitigáveis, destacados da matriz de impactos 

do EIA. A cada impacto se aplicará a tabela abaixo, obtendo-se um peso médio dos atributos.  

 

Quadro 139 – Matriz de Impacto 

Indicadores 
Parâmetros de 

Avaliação 

Ambientes Impactados 

Média dos pesos das 

ocorrências em cada 

indicador = Σ dos 

pesos/n° 

ocorrências 

possíveis (6,6,3 e 9) 
Físico Biótico 

Socioec

onômico 

Σ dos 

pesos 

Abrangência 

territorial 

À área do 

empreendimento 
3 1 0 4 

1,33 
Externa ao 

empreendimento 
3 1 0 4 

Manifestação 

no tempo 

Fase inicial do 

empreendimento 
3 1 0 4 

1,16 

Fase de operação 2 1 0 3 

Magnitude/im

portância/rele

vância 

Intensidade 4 1 0 5 1,66 

Relação 

causa efeito  

forma de 

manifestação 

do impacto 

Direta ou Primária 3 1 0 4 

0,55 

Indireta ou 

Secundária 
0 1 0 1 

Acumulativa 0 0 0 0 

TOTAL 4,7 
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Quadro 140 - Escala de Valores 

CLASSIFICAÇÃO PESOS 

Não ocorrente 0 

Mínimo 1 

Médio-inferior 2 

Médio 3 

Médio Superior 4 

Máximo 5 
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77..  PPLLAANNOOSS  EE  PPRROOGGRRAAMMAASS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  EE  DDEE  

MMOONNIITTOORRAAMMEENNTTOO    
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7. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE MONITORAMENTO 

 

7.1 PROGRAMAS E PLANOS 

 

No presente capítulo são apresentados novos programas e subprogramas que 

complementam os que encontram-se descritos no EIA (ECOSSISTEMA, 2010), 

conforme Quadro 141. 

 

Quadro 141 – Programas Ambientais Sugeridos no EIA (ECOSSISTEMA, 2010) 

PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL  

Subprograma de Desenvolvimento do Projeto 

Subprograma de Segurança do Trabalho 

Subprograma de Controle de Efluentes 

Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos 

Subprograma de Controle de Drenagem 

Subprograma de Remoção de Vegetação 

Subprograma de Remanejamento de Serviços e Concessionários 

Subprograma de Vestígios Arqueológicos 

Subprograma de Passivos Ambientais 

Subprograma de Engenharia de Operação  

Subprograma de Recomposição Ambiental e Paisagística 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL  

Subprograma de Monitoramento de Emissões Sonoras 

Subprograma de Monitoramento de Vibrações 

Subprograma de Monitoramento de Acidentes Geológicos 

Subprograma de Monitoramento de Qualidade das Águas 

Subprograma de Monitoramento de Qualidade do Ar  

Subprograma de Monitoramento de Contaminação do Solo 

Subprograma de Monitoramento de Dinâmica Hidrogeológica 

Subprograma de Monitoramento de Processos Físicos  

Subprograma de Monitoramento de Monitoramento e Preservação do Patrimônio Edificado 

PROGRAMA DE SEGURANÇA 

PROGRAMA DE PROSPECÇÃO, RESGATE E MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO 

Subprograma de Prospecção Arqueológica 

Subprograma de Resgate Arqueológico 

Subprograma de Monitoramento Arqueológico 

Subprograma de Educação Patrimonial  

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

Subprograma de Corredores Ecológicos Urbanos 

 

Em relação às responsabilidades de elaboração e execução dos programas e 

subprogramas, cabe à empresa contratada para a implementação da obra, efetivar os 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul 
do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede Integrada de Transporte 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                                   Ecossistema Consultoria Ambiental 

582 

programas de Gestão Ambiental; Monitoramento Ambiental; e Prospecção, Resgate e 

Monitoramento Arqueológico. 

 

Já os programas de Comunicação Social, Segurança e Compensação Ambiental, a 

depender das atividades específicas, a responsabilidade será dividida entre o 

contratante (PMC) e a empresa executora da obra. 

 

7.1.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

i. Subprograma de Resíduos da Construção Civil e Demolições 

 

A atividade (fornecedor de material ou serviço) deverá apresentar uma quantificação 

de todos os resíduos a serem gerados, bem como indicar a forma de sua estocagem 

temporária, e o seu posterior destino final de forma a não extravasar para a 

vizinhança, não contaminar o solo e as águas e não sobrecarregar o serviço público 

de coleta. Quanto ao seu destino final, eles deverão, ser previamente autorizados pela 

autoridade competente. 

 

Todos os efluentes que serão gerados deverão ter seu acondicionamento, 

processamento, bem como transporte e disposição final planejados.   

 

Especificamente em relação à deposição do material excedente deve se destacar a 

obrigatoriedade de que os locais de deposição deverão ser aprovados e devidamente 

licenciados pelo órgão competente. 

 

ii. Subprograma de Movimentação dos Solos 

 

Serão adotadas medidas de controle provisório inerente a movimentação do solo em 

todos os setores e fases da obra, com a instalação de barreiras e/ou curvas de nível 

para drenagem (escoamento e quebra de volume de água). 

 

As medidas permanentes de restauração e revegetação servirão para controlar a 

erosão e a sedimentação. Essas medidas deverão ser implementadas através da 

estabilização de uma camada superior de proteção do solo e, ao mesmo tempo, de 

sistemas de drenagem capazes de conduzirem ou conterem o escoamento e o 

sedimento carreado.  
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Associadas aos procedimentos de controle de movimentação do solo, serão 

implementadas medidas de contenção do aporte de sedimentos em áreas mais baixas 

e nas drenagens existentes. 

 

Nas áreas onde a produção de sedimentos for muito elevada será necessária a 

construção de bacias de sedimentação para decantação do material sólido 

transportado pelo escoamento superficial. 

 

iii. Subprograma de Negociação do Processo de Desapropriação dos Imóveis 

Afetados 

 

O Subprograma de Negociação do Processo de Desapropriação dos Imóveis Afetados 

deverá ser realizado antes e durante a fase de implantação e, quando necessário com 

acompanhamento após seu término. Visa assegurar os direitos dos proprietários e 

moradores dos imóveis afetados. 

 

O processo contará com assessoria jurídica e transcorrerá de acordo com a legislação 

vigente sobre o assunto em pauta. Entretanto, ressalta-se que haverá o compromisso 

em minimizar os impactos de caráter financeiro, patrimonial e no âmbito dos laços de 

pertencimento que possam decorrer da desapropriação. Isto significa que o 

subprograma prevê: 

 Mobilização da assessoria jurídica; 

 Medidas para esclarecer aos interessados sobre o processo de desapropriação; 

 Medidas que considerem as expectativas dos moradores e proprietários 

afetados, procurando atendê-los de acordo com as normas e exigências legais. 

Entre estas expectativas é possível prever as de caráter financeiro e de 

localização de imóvel nas proximidades dos serviços e equipamentos urbanos 

e, também, dos vínculos de vizinhança originários; 

 Após o término da negociação haverá o acompanhamento da realização das 

soluções acordadas. 
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iv. Subprograma de Recuperação das Áreas Diretamente Afetadas pelas Obras 

 

A Recuperação das Áreas Diretamente Afetadas pelas Obras visa evitar a ocorrência 

de processos erosivos, promovendo também a redução dos impactos ambientais, 

propiciando o atendimento da legislação pertinente. Para tanto deverão ser cumpridas 

as seguintes etapas: identificação das áreas a serem reabilitadas e sua caracterização 

ambiental; determinação de seu respectivo uso pretendido; definição das etapas e da 

metodologia de recomposição; e a definição de um cronograma de execução. 

 

Especial atenção deverá ser dada, ao projeto de recomposição das áreas 

selecionadas (bota-foras) para deposição do material oriundo da escavação 

subterrânea, incluindo-se as potenciais demandas de implantação de leitos de 

secagem e de tratamento dos efluentes decorrentes desse processo.  

 

Os procedimentos de plantio adotados deverão ser embasados em técnicas 

adequadas de restauração, considerando-se a composição da flora nativa local e as 

necessidades de cada espécie. 

 

Recomenda-se o plantio de espécies arbóreas nativas da região para o caso dos bota-

foras, e aquelas adequadas à arborização, no caso das vias urbanas, conforme o 

projeto paisagístico concebido. 

 

v. Subprograma de Recuperação das Áreas de Apoio pela Desmobilização do 

Canteiro ao Final da Obra 

 

Este programa tem como objetivo promover a Recuperação das Áreas de apoio pela 

Desmobilização do Canteiro ao final da obra, evitando o empobrecimento do solo 

exposto, a ocorrência de processos erosivos e o assoreamento de rios, além de 

promover a minimização dos impactos ambientais, propiciando o pleno atendimento da 

legislação pertinente.  

 

Contempla as seguintes etapas: 

 percepção do contexto ambiental das áreas a serem reabilitadas; 

 definição do uso futuro das áreas, segundo os requerimentos ambientais e de 

segurança; 
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 definição das etapas e métodos de recomposição de cada área, conforme 

aspectos relacionados à estabilidade de cortes e aterros, características dos 

solos, topografia e paisagem;  

 definição do cronograma de execução. 

 

Para cada local degradado deverão ser definidas as metodologias para o preparo do 

solo, incluindo-se, quando necessário, a recomposição topográfica, correção e 

adubação (química e/ou orgânica), e o uso de espécies forrageiras que propiciem o 

rápido recobrimento do solo, adequadas aos objetivos finais de recomposição em cada 

local. 

 

A metodologia de plantio adotada deverá se basear nas técnicas adequadas de 

restauração, levando-se em consideração a composição da flora local e as exigências 

lumínicas, pedológicas e hídricas de cada espécie. 

 

Deverão ainda atender ao prescrito no ite  “Manejo A  ienta ”  on tante  da  

especificações de serviço adotadas pela Contratante, adequadas pelo subprograma às 

condições de cada local. 

 

vi. Plano de Contingência para Situações de Emergência e Procedimentos 

Relativos à Minimização de Riscos e Acidentes 

 

O  eren ia ento de ri  o  e  in ta a õe  que  o  a  denotar “atividade ” e/ou 

“ar azena ento de  roduto   eri o o ”  e  e ia  ente aque a   ituada  e   rea  

densamente ocupadas, deve contemplar, basicamente:  

a) Medidas de prevenção da ocorrência de acidentes maiores, o que requer a 

atuação sobre as frequências de ocorrência de falhas que possam acarretar 

acidentes;  

b) Medidas sobre as possíveis consequências desses acidentes caso os mesmos 

venham a ocorrer, minimizando assim os impactos causados às pessoas e ao 

meio ambiente. 

 

O projeto da Linha Azul prevê, além da escavação a céu aberto e subterrânea de 

túneis, estações, poços de ventilação e saídas de emergência, entre outras, também a 

implantação de um pátio de estacionamento e manutenção de trens, onde serão 

construídas as instalações para o desenvolvimento das ações preventivas e corretivas, 
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relacionadas aos procedimentos de manutenções mecânicas e elétricas, entre outras. 

Assim, visando dar pleno atendimento a essas rotinas de manutenções, será 

necessário o armazenamento de diferentes produtos e insumos gerais (óleos 

lubrificantes, graxas, materiais elétricos, detergentes, tintas, entre outros), com 

variados graus de periculosidade e/ou de inflamabilidade. 

 

O Plano de Contingência para situações de emergência e procedimentos relativos à 

minimização de riscos e acidentes deverá inicialmente, consolidar um estudo de 

análise de risco, específico para as atividades rotineiras a serem desenvolvidas nas 

frentes de serviços (especialmente as subterrâneas) e no pátio de estacionamento e 

manutenção de trens, contemplando também a área de inserção do mesmo e seu 

entorno imediato, devendo ser extraídas as seguintes informações básicas:  

a)  Cenários acidentais;  

b)  Consequências esperadas em cada uma das hipóteses acidentais 

consideradas;  

c)  Possíveis impactos ambientais decorrentes e dimensionamento das áreas 

afetadas. 

 

Também devem ser previstas ações de comunicação de pronto atendimento e 

acompanhamento organizado para a população envolvida em cenários emergenciais. 

 

vii. Subprograma de Remanejamento de Serviços Públicos 

 

Diversos serviços públicos poderão ser afetados durante a implantação do Metrô de 

Curitiba, tais como: 

 Abastecimento de água; 

 Coleta e disposição de esgotos;  

 Drenagem de águas pluviais; 

 Fornecimento de energia elétrica; 

 Telefonia; 

 Cabos de TV e telefonia; 

 Operação do sistema viário; 

 Transporte Coletivo por ônibus; 

 Correios e sistemas privados de entrega; 

 Coleta de lixo e varrição; 

 Outros serviços de uso público. 
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Deverão ser elaborados projetos específicos a partir do levantamento de cadastros 

existentes, de modo a prever interferências e planejar seu devido remanejamento, 

provisório ou definitivo, das redes de serviços, minimizando períodos de corte no 

atendimento. 

Para tanto, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

 Definição, em conjunto com órgãos públicos, concessionárias e empresa 

contratada para execução dos serviços, de procedimentos, especificações de 

materiais e serviços e responsabilidades a serem obedecidas para: projeto, 

aprovação, implantação e manutenção dos remanejamentos provisórios ou 

definitivos e proteção dos serviços públicos afetados; 

 Delimitação das interferências com área a ser ocupada por túneis, estações, 

poços, terminais, canteiros, pátios e eventuais empreendimentos associados; 

 Planejamento e projeto funcional das principais necessidades de remanejamento 

provisório e definitivos, para divulgação entre os órgãos e concessionárias 

envolvidos; avaliação prévia dos impactos sobre a comunidade e facilitação 

das ações específicas para cada serviço público; 

 Planejamento e implantação das ações, em conjunto com Programa de 

Comunicação Social, para divulgar e manter a comunidade informada sobre os 

serviços públicos afetados, os remanejamentos previstos, datas e duração de 

eventuais interrupções ou alterações nos serviços públicos disponíveis; 

 Levantamento de outros planos, projetos e obras atinentes ou que afetem os 

serviços públicos na área de influência do empreendimento, que deverão ser 

considerados nos remanejamentos. 

 

7.1.2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

i. Subprograma de Educação para Sustentabilidade de Operários e Funcionários 

da Obra 

 

O referido subprograma trata de educação e qualificação continuada de operários e 

funcionários da obra tem o objetivo de, por um lado, permitir aumento sustentável de 

qualidade, eficiência e segurança na realização das atividades e, por outro, a previsão 

de implantar um plano de carreira e oportunidades aos trabalhadores. Visa melhorar 

as condições de recolocação dos trabalhadores, por ocasião da diminuição e 

eliminação dos empregos com a finalização das obras.  
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Para a realização das atividades poderão ser estabelecidas parcerias com instituições 

de ensino da rede municipal, estadual e federal, bem como do setor privado. 

 

ii. Subprograma de Educação para Sustentabilidade da Comunidade em Geral 

 

O Subprograma está direcionado à educação continuada voltado para a comunidade 

com três aspectos interligados. O primeiro refere-se ao uso cotidiano do Metrô; o 

segundo diz respeito à segurança pública e o terceiro aos direitos e solidariedade. 

 

a) O conteúdo do Programa de Uso Cotidiano tem os seguintes tópicos principais: 

 Plano de implantação e execução do Metrô de Curitiba; 

 Articulação com demais alternativas e modais como bicicleta e ônibus; 

 Limpeza e destino do lixo nos terminais e em torno; 

 Medidas e condutas de segurança no uso dos equipamentos; 

 Informação sobre os recursos, equipamentos e serviços sociais e comerciais 

disponíveis nos bairros da AID. 

 

b) O conteúdo do Programa de Segurança Pública tem os seguintes tópicos principais: 

 Medidas e condutas de prevenção de situação de risco pessoal e coletivo; 

 Medidas e condutas diante de situações pessoais ou coletivas que envolvam o 

acionamento da segurança pública; 

 Informação sobre pessoal e unidades de segurança; 

 Subprograma de fomento da articulação e dos vínculos de confiança mútua 

entre pessoal de segurança e usuários do Metrô. 

 

c) O conteúdo do Programa de Direitos e Solidariedade têm os seguintes tópicos 

principais: 

 Legislação e direitos das pessoas idosas e com deficiência; 

 Direitos das pessoas e grupos sociais, com destaque para diversidade étnica e 

cultural e, também, às relativas ao gênero; 

 Educação para solidariedade. 

 

Para a realização desse subprograma poderão ser estabelecidas parcerias com 

instituições de ensino da rede municipal, estadual e federal, bem como do setor 

privado. 
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iii. Subprograma de Gerenciamento da Segurança e das Interferências com a 

Vizinhança 

 

Este é um subprograma do programa de segurança e de educação, por isso, o 

conteúdo é um desdobramento de seus tópicos: 

 Limpeza e destino do lixo nos terminais e vizinhança; 

 Informação sobre os recursos, equipamentos e serviços sociais e comerciais 

disponíveis nos bairros da AID; 

 Medidas e condutas de prevenção de situação de risco pessoal e coletivo; 

 Medidas e condutas diante de situações pessoais ou coletivas que envolvam o 

acionamento da segurança pública; 

 Informação sobre pessoal e unidades de segurança; 

 Fomento da articulação e dos vínculos de confiança mútua entre pessoal de 

segurança, usuários do metro e população da vizinhança; 

 Direitos das pessoas e grupos sociais, com destaque para diversidade étnica e 

cultural e, também, às relativas ao gênero; 

 Educação para solidariedade. 

 

Para a realização do programa poderão ser estabelecidas parcerias com instituições 

de ensino da rede municipal, estadual e federal, bem como do setor privado. 

 

iv. Plano de Acompanhamento dos Impactos Sociais e da População Afetada pelo 

Empreendimento ou Atividade 

 

O Plano de Acompanhamento de Impactos Sociais e da População deverá ser 

realizado durante a fase de implantação e, periodicamente, nos primeiros 05 anos.  

 

O Plano prevê: 

 Monitoramento dos impactos sociais negativos e positivos previstos; 

 Acompanhamento de impactos sociais e da população não previstos, porém, 

identificados no decorrer do processo; 

 Avaliação das medidas mitigadoras e potencializadoras propostas; 

 Implementação de medidas mitigadoras e potencializadoras de impactos sociais 

e da população identificados no decorrer do processo; 
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 Comunicação e divulgação para os órgãos públicos, usuários, população afetada 

diretamente e de Curitiba sobre os impactos sociais e da população afetada, e 

também sobre medidas mitigadoras e potencializadoras. 

 

O Plano deverá ser realizado em conjunto com outros programas e subprogramas 

propostos, assim como, aproveitar os seus recursos materiais e humanos, 

especialmente, os contidos no Programa de Comunicação Social. 

 

7.1.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

i. Subprograma de Monitoramento de Recalques 

 

As atividades relacionadas à implantação da Linha Azul do Metrô, tem como base que 

a execução das obras subterrâneas e as escavações necessárias à implantação da 

Linha ensejarão a necessidade de monitoramento sistemático de recalques, passíveis 

de ocorrer por diversas ações, a saber:  

a)  Escavações em geral;  

b)  Rebaixamento de lençol freático;  

c)  Desestabilização indireta do subsolo, devido ao uso de explosivos ou vibrações. 

 

Esses recalques podem afetar diretamente parte do empreendimento, áreas de 

serviços públicos, edificações lindeiras, sistema viário, entre outras estruturas, 

causando danos, perdas materiais e oferecendo risco à população local.  

 

A importância do monitoramento dos recalques de estruturas está ligada a questões 

de segurança e durabilidade das construções, que precisam ser monitoradas 

constantemente, desde o início da obra, como controle de qualidade, verificando-se 

seu comportamento durante a construção e durante a sua utilização.  

 

A falta de monitoramento periódico pode acarretar na não constatação de problemas 

estruturais. Sendo o Programa de Monitoramento um pré-requisito para fazer frente a 

qualquer eventual acidente que possa ocorrer durante as obras de implantação da 

Linha Azul, de modo que as tipologias acidentais, os recursos e as ações necessárias 

para minimizar os eventuais impactos possam ser adequada e previamente 

dimensionados. 
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O monitoramento dos recalques caberá às empresas construtoras contratadas ou 

prepostos e seu controle e fiscalização caberão ao empreendedor. 

 

ii. Subprograma de Gerenciamento e Controle do Ruído Urbano 

 

Tendo em vista o gerenciamento e controle do ruído urbano recomenda-se que um 

plano cíclico de gerenciamento de imissões sonoras do novo modal seja 

implementado. Um plano de gerenciamento desta natureza deve contemplar os 

seguintes programas: 

 Medições periódicas dos níveis sonoros na ADA pela operação do Metrô; 

 Mapas de ruído mais abrangentes que considerem também as contribuições 

sonoras do tráfego de veículos das vias marginais e transversais e outras 

fontes até um raio de 200 m do eixo da ferrovia; 

 Registro e gerenciamento das reclamações dos moradores em relação presença 

de ruídos intrusivos; 

 Adoção de medidas de mitigadoras; 

 Comunicação à comunidade das medidas adotadas e dos novos panoramas;  

 Novas medições periódicas de controle. 

 

Abaixo, são indicados potenciais programas visando a minimização do impacto 

ambiental sonoro urbano. Deverão ser analisadas as fases: Projeto/Planejamento, 

Implantação e Operação, sintetizadas no Quadro 143. 

 

Quadro 142 - Subprograma de Gerenciamento e Controle do Ruído Urbano 

IMPACTO 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
PROGRAMAS 

RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

Elevação dos níveis 
sonoros 

Programar dispositivos 
de controle e/ou 

atenuação das imissões 
sonoras na vizinhança 

habitada 

Medições sonoras, 
Mapeamento de ruído e 
projeto de soluções de 

controle. 

Administrador do 
sistema de transporte 

Perturbação das 
comunidades vizinhas 

com o ruído 

Programar dispositivos 
de controle e/ou 

atenuação das imissões 
sonoras na vizinhança 

habitada 

Registro e 
gerenciamento das 

reclamações e 
Comunicação de 
medidas tomadas 

Administrador do 
sistema de transporte e 

Gestão Ambiental 
Municipal 
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Quadro 143 – Programas Ambientais previstos pela Complementação do EIA 

(ECOSSISTEMA, 2010) 

PROGRAMAS AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Subprograma de Resíduos da Construção Civil e Demolições 

Subprograma de Movimentação dos Solos 

Subprograma de Negociação do Processo de Desapropriação dos Imóveis Afetados 

Subprograma de Recuperação das Áreas Diretamente Afetadas pelas Obras 

Subprograma de Recuperação das Áreas de Apoio pela Desmobilização do Canteiro ao Final da Obra 

Plano de Contingência para Situações de Emergência e Procedimentos Relativos à Minimização de 

Riscos e Acidentes 

Subprograma de Remanejamento de Serviços Públicos 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Subprograma de Educação para Sustentabilidade de Operários e Funcionários da Obra 

Subprograma de Educação para Sustentabilidade da Comunidade em Geral 

Subprograma de Gerenciamento da Segurança e das Interferências com a Vizinhança 

Plano de Acompanhamento dos Impactos Sociais e da População Afetada pelo Empreendimento ou 

Atividade 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Subprograma de Monitoramento de Recalques 

Subprograma de Gerenciamento e Controle do Ruído Urbano 
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8. CONCLUSÕES 

 

Como todos os projetos de infraestrutura pública, a implantação da Linha Azul Santa 

Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba poderá representar inúmeros 

benefícios, especialmente na fase de operação. Porém, na fase de implantação 

apresenta diversos impactos negativos, os quais deverão ser objeto de ações 

específicas de controle e monitoramento.  

 

Convém ressaltar que em relação aos aspectos físicos e biológicos, a região por onde 

passará o Metrô encontra-se muito alterada, devido ao desenvolvimento da cidade. 

Assim sendo, prevê-se a alteração de porções bastante reduzidas de floresta 

secundária, especialmente no terreno projetado para uso como Pátio de Manobras. 

Em relação aos rios, estes em geral se encontram retificados e canalizados, não 

representando maiores conflitos com a obra, desde que cercados das soluções 

adequadas em termos de engenharia.   

 

Do ponto de vista urbanístico, observa-se que o maior volume de impactos, em 

número e em grau, ocorrerá durante a fase de implantação da obra. Nessa fase 

poderão ocorrer maiores transtornos à população, mais evidentemente aquela 

residente no entorno do projeto, bem como ao tráfego, nos trechos sujeitos à 

escavação (Cut and Cover) para implantação das estações.  Apesar disso, quase em 

sua totalidade são impactos atenuáveis e que exigirão uma engenharia de operação 

altamente desenvolvida para os casos de interrupção temporária de tráfego e 

modificações do atual sistema de transporte público durante o período de execução. 

  

Esses impactos serão menores, a partir da implantação do túnel com o uso da técnica 

Shield, que representará intervenção quase imperceptível na cidade e na paisagem, 

uma vez que passa por baixo da terra, a profundidades variáveis entre 20 e 30 m.  

 

Ainda assim, os pontos estratégicos de controle dessa tecnologia, envolvem o 

monitoramento da água, do ar e de potenciais recalques, bem como controle da 

entrada de materiais (aduelas) e especialmente, da saída de resíduos (bota-fora). 

 

A elevada remoção de terra e resíduos, da ordem de 200 m3 para cada 2 metros de 

escavação de túnel, durante uma obra como essa, amplia a circulação de veículos 

para transporte, aumentando a demanda de planejamento e controle de tráfego. Por 
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outro lado, sua saída pelo emboque do túnel, reduz a travessia em meio a malha 

urbana da cidade.  

 

A simples necessidade de áreas de bota-fora, ou tecnicamente pilhas de disposição de 

resíduos, é um dos grandes desafios deste projeto, devido ao volume previsto, à 

dificuldade de identificação de áreas apropriadas e legalizá-las ambientalmente 

tomando os cuidados quanto à seleção dos locais, projeto, implantação e manutenção. 

 

A tecnologia Shield, avaliada no estudo do Metrô, prevê inicialmente a utilização de 

um único emboque, junto a Linha Verde, no Pinheirinho. Uma vez que esta área está 

inserida na região Sul da cidade, a seleção de locais para disposição do material 

nessa região refletiria em menores custos de deslocamento, bem como menor pressão 

ao sistema viário da cidade e menos incômodo à população.  

 

Curitiba possui, em suas porções mais limítrofes, diversas áreas de vazios urbanos 

(Figura 248) com potencial para receber o conteúdo de bota fora das obras do Metrô. 

Na região sul da cidade, esses locais situam-se nos bairros Cidade Industrial, 

Tatuquara, Umbara, Campo de Santana e Caximba. 

 

Quando da elaboração do projeto executivo, uma nova análise deverá identificar as 

áreas da cidade com capacidade para absorver os volumes de terra gerados pela 

escavação. É essencial a identificação de terrenos apropriados, privilegiando aqueles 

já degradados, além de propriedades com necessidade de aterro para fins residenciais 

ou industriais. No processo de seleção de áreas, devem ser considerados aspectos 

relacionados ao relevo e sistema de drenagem, zoneamento, aspectos biológicos e 

patrimoniais, composição paisagística, uso pretendido e a ocupação humana nas 

proximidades. Aquelas que forem selecionadas deverão ser objeto de licenciamento 

específico, de modo a viabilizar a disposição do material proveniente das escavações 

do Metrô.  

 

As pilhas de disposição de solos e rochas devem ser compactadas, protegidas por 

hidrossemeadura ou enleivamento, dotadas de condição de drenagem adequada e 

localização, preferencialmente em terrenos pouco inclinados, sem vegetação de porte, 

 on e de  ur o  d’  ua e e   o ai   o   ondi õe  adequada   ara re e ê-los.  
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Deve-se lembrar, ainda, que os bota-foras exigem tecnologias de deposição e 

acumulação compatíveis com baixa agressão ambiental, senão os mesmos 

constituirão locais propícios a processos erosivos e, consequentemente, de 

fornecimento de materiais para o assoreamento dos cursos de drenagem.  

 

Sugere-se a elaboração de proposta de intervenção em projeto urbano atrelado a 

requalificação da paisagem a partir da utilização dos materiais de bota-fora, criando, 

por exemplo, uma nova área protegida pública como legado ambiental. Essa foi a 

opção adotada nas obras da Linha Lilás do Metrô de São Paulo, onde o material 

escavado  é destinado a uma antiga cava de mineração de areia à margem do rio 

Tietê, no município de Carapicuíba. Esta área apresentava características adequadas 

para a disposição do material e ao final das obras passará por um processo de 

recuperação ambiental, prevendo-se sua destinação à população como uma área de 

lazer. 

 

A implantação da Linha Azul do Metrô deverá proporcionar vários benefícios que muito 

contribuirão para o desenvolvimento socioeconômico ao longo do traçado, 

estendendo-se as vantagens aos bairros transpassados e aos municípios limítrofes, 

através da RIT. Na fase de construção, haverá um aumento na geração de empregos 

diretos, os quais estão estimados em cerca de 3.100, além dos empregos indiretos. A 

despeito do perfil da mão de obra necessário para cada fase da implantação do Metrô, 

parte desses empregos deverá ser mantida durante a operação do sistema. 

 

Destacam-se também como potenciais benefícios da implantação da Linha Azul, a 

redução da poluição atmosférica devido a remoção de grande número de ônibus 

circulando no eixo, a redução dos riscos de acidentes de trânsito e da geração de 

ruídos. De modo geral, os impactos positivos são muito expressivos, destacando-se 

entre esses, a melhoria da qualidade do transporte público, decorrentes do conforto, 

rapidez e maior segurança do sistema, seu potencial de integração, a oferta de novas 

áreas verdes e ciclovias. 

 

Assim considerando-se, conclui-se pela viabilidade do empreendimento, desde que 

sejam implementadas todas as ações e medidas de controle, mitigação e 

compensação indicadas no estudo ambiental (ECOSSISTEMA, 2010) e sua presente 

complementação. 
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Figura 248 – Vazios Urbanos 

Fonte: IPPUC 
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ANEXO I – PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 

As informações contidas neste Anexo foram retiradas do Anexo III – Diretrizes Básicas 

do Projeto, Volume II - Estudos Topográficos, Geológico-Geotécnicos, Arqueológicos, 

Ambientais e de Interferência de Rede de Utilidades (PMC, 2014). 

 
 
Neste anexo é apresentado o perfil geológico-geotécnico com as sondagens 

realizadas no projeto básico com a nova localização do túnel. Nesse perfil, não foram 

apresentadas as novas sondagens. 

 

Caracterização Hidrogeológica 

 

A caracterização hidrogeológica local compreende apenas três sistemas de aquíferos 

de ocorrência local: aquífero fissural ou fraturado, representado pelo aquífero do 

embasamento cristalino, e aquíferos porosos, representados pelo aquífero guabirotuba 

e pelo aquífero aluvionar. Esses aquíferos são representados, respectivamente, pelas 

rochas do embasamento, pelas lentes arcoseanas da Formação Guabirotuba e pelos 

sedimentos aluvionares recentes. 

 

Entre os sistemas aquíferos de ocorrência na região de estudo, merece especial 

destaque o aquífero do embasamento, pois é o mais explotado no município de 

Curitiba. Esse aquífero possibilita a circulação das águas através das 

descontinuidades estruturais da rocha. 

 

O Aquífero Karst, com ocorrência restrita na porção norte-noroeste da AII do Sistema 

de Metrô de Curitiba, não será afetado pelo empreendimento. 
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ANEXO II – LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO 

 

Quadro 144 – Relação das árvores existentes ao longo do novo traçado da Linha Azul do Sistema de Metrô de Curitiba 

Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

1 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 2 1,19 

2 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 2 1,25 

3 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 2 1,25 

4 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 2 1,16 

5 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 3 2,51 

6 Aceraceae Acer forrestii acer exótica n.a. 2 1,88 

1 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 2 0,49 

2 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 1,5 0,47 

3 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 1 0,47 

4 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 2 0,72 

5 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 1 2,29 

1 Anacardiaceae Mangifera indica manga exótica n.a. 2 0,33+0,46+0,32+0,35 

1 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 5 2,57 

2 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 3 1,09 

3 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 2 1,19 

1 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 0,59 

2 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 8 1,2 

3 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 0,83 

4 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 0,83 

5 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 0,85 

6 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 5 1,02 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

7 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 0,76 

8 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 4 0,75 

9 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 9 1,3 

10 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 8 1,05 

11 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 9 0,98 

12 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 5 0,86 

13 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 0,66 

14 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 9 1,19 

15 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 8 0,9 

16 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 10 1,08 

17 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 8 0,98 

18 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 0,88 

19 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 1,04 

20 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 10 1,07 

21 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 6 1,01 

22 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 4,5 0,92 

23 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 9 1,03 

24 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 8 0,98 

25 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 0,99 

26 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 1,14 

27 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 9 1,43 

28 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 1,39 

29 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 1,01 

30 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 7 1,16 

31 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 4 0,88 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

32 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 4 0,87 

33 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 4 1,36 

34 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 3 88 

1 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,62 

2 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,65 

3 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,59 

4 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,59 

5 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,72 

6 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,72 

7 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,69 

8 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,84 

9 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,81 

10 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,87 

11 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 1,03 

12 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,78 

13 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,81 

14 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,94 

15 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,72 

16 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,47+0,5+0,56 

17 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,5+0,62+0,47+0,56 

18 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,5+0,59 

19 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,72 

20 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,94 

21 Asparagaceae Cordyline australis dracena exótica n.a. 2 0,81 

1 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê- amarelo nativa não 3 1,38 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

2 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 6 0,6 

3 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,47 

4 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,47 

5 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,5 

6 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,53 

7 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,47 

8 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,56 

9 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,53 

10 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,56 

11 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,47 

12 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,5 

13 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,53 

14 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,5 

15 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,57 

16 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,53 

17 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,52 

18 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 4 0,46 

19 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,46 

20 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,52 

21 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 4,5 0,54 

22 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 4 0,5 

23 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 4 0,51 

24 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 2 0,32 

25 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 3 0,39 

1 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 3 0,43 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

2 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 4 0,48 

3 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 4 0,38+0,4 

4 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 3 0,34 

5 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 1 0,42 

6 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 3 0,49 

7 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 2,5 0,43 

8 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 2,5 0,45+0,41 

9 Bignoniaceae Tabebuia heptaphylla ipê-roxo nativa não 1,5 0,43 

1 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 6 1,09 

2 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 3 1,5 

3 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 1 1,18 

4 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 2 2,16 

5 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 2 1,67 

6 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 4 1,05 

7 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 3 3,43 

8 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia Jacarandá exótica n.a. 3 2,23 

9 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia jacarandá exótica n.a. 5 1,54 

1 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 4 1,1 

2 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 7 1,35 

3 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 3 2,4 

4 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 6 1,85 

5 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2,5 1,45 

6 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 7 1,87 

7 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2,5 1,92 

8 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 5 1,78 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

9 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 4 2,49 

10 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 1 3,73 

11 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2,5 1,63 

12 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 4 1,22 

13 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 5 1,62 

14 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 4 0,7 

15 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 5 1,98 

16 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 3 1,98 

17 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 3 1,65 

18 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 1,47 

19 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 1,79 

20 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 1,78 

21 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 1,28 

22 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 3 2,17 

23 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 1,2 

24 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 1,73 

25 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2,5 1,76 

26 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 5 1,24+1,26 

27 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2 0,7 

28 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 4 1,47 

29 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 7 2,67 

30 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 4 1,24 

31 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 2,5 1,62 

1 Cupressaceae Cupressus lusitanica cedrinho exótica n.a. 1,5 0,64 

2 Cupressaceae Cupressus lusitanica cedrinho exótica n.a. 1,5 0,61 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

1 Cupressaceae Cupressus sempervirens cedro charuto exótica n.a. 4 1,53 

1 Fabaceae Senna multijuga acácia caquera nativa não 6 0,93 

2 Fabaceae Senna multijuga acácia caquera nativa não 1 1+1,09 

3 Fabaceae Senna multijuga acácia caquera nativa não 1 0,94+1,06 

4 Fabaceae Senna multijuga acácia caquera nativa não 1 1,09 

5 Fabaceae Senna multijuga acácia caquera nativa não 2 1,16 

1 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 2 1,64 

2 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 2,5 0,76 

3 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3 0,95 

4 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3 1,36 

5 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3 1,05+1,14 

6 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 4 0,89 

7 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3 0,54 

8 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3 1,16 

9 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 2 1,48 

10 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 5 0,81 

11 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 6 0,97 

12 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 6 0,96 

13 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 3 1,31 

14 Fabaceae Cassia fastuosa acácia fastuosa nativa não 4 0,54 

1 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 4 2,16 

2 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 4 2,67 

3 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 0,82 

4 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 0,93 

5 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 1,26 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

6 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 1,63 

7 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 1,23 

8 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 1,54 

9 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 1,19 

10 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 5 1,5 

11 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 1,52 

12 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 1,24 

13 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 2,25 

14 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 1,31 

15 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 1 1,22 

16 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 1,19 

17 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 2,45 

18 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 3,2 

19 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 2,15 

20 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 4 2,62 

21 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 4 1,53 

22 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 2,15 

23 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 3,45 

24 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 4,6 

25 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 2,13 

26 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 2,79 

27 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 0,53 

28 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 4 5,02 

29 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 3 3,99 

30 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 5 3,04 
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31 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 3,61 

32 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 2 3,76 

1 Fabaceae Bauhinia forficata pata-de-vaca nativa não 2 0,5 

1 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 1,8 

2 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,28 

3 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6 1,88 

4 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6 1,68 

5 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,68 

6 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 2,14 

7 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 2,01 

8 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4,5 2,19 

9 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,97 

10 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4,5 1,42 

11 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,34 

12 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3,5 0,85 

13 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,36 

14 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,9 

15 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 2,3 

16 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 2,07 

17 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,76 

18 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7,5 2,25 

19 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 8 2,23 

20 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,54 

21 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5,5 1,79 

22 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6 1,98 
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23 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6 2 

24 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,15 

25 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 2,2 

26 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 1,5 

27 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5,5 1,35 

28 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3,5 1,9 

29 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,93 

30 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4,5 2,31 

31 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,85 

32 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5,5 2,09 

33 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,05 

34 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5,5 2,02 

35 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7,5 2,46 

36 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 1,75 

37 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 2,3 

38 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 8 2,35 

39 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 8 2,46 

40 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,65 

41 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 2,38 

42 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 1,69 

43 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,02 

44 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,25 

45 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6,5 1,56 

46 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 1,27 

47 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4,5 1,95 
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48 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,15 

49 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,05 

50 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,1 

51 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 2,44 

52 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 2,25 

53 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 2,5 2,6 

54 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 2,48 

55 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 1 

56 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 2,21 

57 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,26 

58 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 3,2 

59 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 1,83 

60 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 1,16 

61 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,23 

62 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 2 2,48 

63 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 2 1,44 

64 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 2 1,57 

65 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,19 

66 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,19 

67 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,04 

68 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,1 

69 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 2,23 

70 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,2 

71 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6 2,13 

72 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 5 2,12 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede 
Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                            Ecossistema Consultoria Ambiental 

635 

Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

73 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 1,64 

74 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 2,27 

75 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 7 2,48 

76 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 6 2,55 

77 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 3 84 

78 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 2 0,43 

79 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 4 0,71 

1 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,37 

2 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,3 

3 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,35 

4 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,42 

5 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,51 

6 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,83 

7 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,37 

8 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,38 

9 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,52 

10 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,62 

11 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,43 

12 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,34 

13 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,49 

14 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,59 

15 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,71 

16 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,46 

17 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,56 

18 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,53 
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19 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,55 

20 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,41 

21 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,36 

22 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,39 

23 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 4 0,63 

24 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,57 

25 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,51 

26 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,56 

27 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 4,5 0,87 

28 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 4,5 0,77 

29 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,4 

30 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 5 0,89 

31 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 5 0,85 

32 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,41 

33 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,48 

34 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,41 

35 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,53 

36 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 5 1,04 

37 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,38 

38 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,25+0,49+0,79 

39 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,53 

40 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,41 

41 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3,5 0,92 

42 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,84 

43 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 4 0,93 
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44 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,48 

45 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,41 

46 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 4 0,86 

47 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,71 

48 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,3 

49 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,55 

50 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,64 

51 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,75 

52 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,65 

53 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2,5 0,4 

54 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,59 

55 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3,5 0,71 

56 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,59 

57 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3,5 0,94 

58 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,44 

59 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,67 

60 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 2 0,66 

61 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1,5 0,57+0,74+0,87+0,67+0,76 

62 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1 1,44 

63 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1 1,29 

64 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 1 1,2 

65 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 3 0,97 

66 Lythraceae Lafoensia pacari dedaleiro nativa não 6 0,98 

1 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 2 1,3 

2 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 3 1,14 
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3 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 1 0,51 

4 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 1 0,52 

5 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 4 1,42 

6 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 5 1,3 

7 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 7 1,43 

8 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 4 0,93 

9 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 4 0,7 

1 Melastomaceae Tibouchina granulosa quaresmeira nativa não 1,5 1,2 

2 Melastomaceae Tibouchina granulosa quaresmeira nativa não 2,5 0,96 

1 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 8 1,15 

2 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 7 1,34 

3 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 4 2,48 

4 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 5 1,68 

1 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 2,5 1,46 

2 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 1,5 1,63 

3 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 2 1,08 

4 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 4 1,29 

5 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 3 0,53+0,54+1,06 

6 Meliaceae Melia azedarach cinamomo exótica n.a. 2 1,43 

1 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 1 0,71 

2 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 0,5 0,38+0,37+0,34+0,27+0,32 

3 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 0,5 
0,50+0,32+0,34+0,42+0,27+

0,31+0,22+0,29 

4 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 1 0,57+0,59 

5 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 1 0,64+0,4 
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6 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 1 0,6+0,57 

1 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 5 1,55 

2 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 6 1,48 

3 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 4 0,89 

4 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 3 0,6 

5 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 5 1,38 

6 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 4 0,8 

7 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto Exótica n.a. 3 0,35 

1 Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa guabiroba nativa não 2 0,36 

1 Myrtaceae Eugenia uniflora pitanga nativa não 2 0,49 

1 Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis buganvile nativa não 2 0,68 

1 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,56 

2 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,52 

3 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,59 

4 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,74 

5 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,59 

6 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,58 

7 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,53 

8 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 7 

9 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,73 

10 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,66 

11 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,49 

12 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,4 

13 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,52 

14 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,36 
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15 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,49 

16 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,58 

17 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,62 

18 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1,5 0,53 

19 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,5 

20 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 0,88 

21 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 1,16 

22 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,60+0,43+0,63+0,74 

23 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 0,57 

24 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 5 0,87+0,81 

25 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1 0,75+0,44+0,41 

26 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 0,48 

27 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 0,53 

28 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 0,55+0,52+0,94 

29 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1 0,43+0,91+0,74 

30 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 1 0,39+0,35+0,97 

31 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,84 

32 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 1,27 

33 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 1,09 

34 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,39+0,55 

35 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,38 

36 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,45 

37 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,33+0,38 

38 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,39+0,45 

39 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,86+0,38 
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40 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3,5 0,92 

41 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 5 1,5 

42 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4,5 0,7 

43 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2 0,44+0,41+0,46 

44 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 3 0,72+0,93 

45 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 2,5 0,48 

46 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 10 1 

47 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 5 0,8 

48 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 11 1,35 

49 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 9 1,04 

50 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 9 1,01 

51 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 9 1,11 

52 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 8 1,15 

53 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 7,5 1,04 

54 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 9 1,35 

55 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 5 0,89 

56 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 9 1,25 

57 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 7 0,93 

58 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,74 

59 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,36 

60 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,55 

61 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,19 

62 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,28 

63 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,51 

64 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 4 1,95 



Estudo Complementar de Impacto Ambiental, para a implantação da Linha Azul – Santa Cândida/CIC Sul do Sistema de Metrô de Curitiba no eixo Norte/Sul da Rede 
Integrada de Transporte 

Prefeitura Municipal de Curitiba/IPPUC                                            Ecossistema Consultoria Ambiental 

642 
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1 Pinaceae Pinus sp. pinus Exótica n.a. 8 1,99 

2 Pinaceae Pinus sp. pinus Exótica n.a. 4 1,65 

3 Pinaceae Pinus sp. pinus Exótica n.a. 7 1,6 

4 Pinaceae Pinus sp. pinus Exótica n.a. 6 1,3 

5 Pinaceae Pinus sp. pinus Exótica n.a. 6 1,45 

6 Pinaceae Pinus sp. pinus Exótica n.a. 5 0,98 

1 Rhamnaceae Hovenia dulcis uva-do-japão exótica n.a. 4 1,52 

1 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 6 0,46 

2 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 7 1,45 

3 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 6 1,33 

4 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 6 0,94 

5 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 5 0,74 

6 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 5 1,18+1,47 

7 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 4 0,61 

8 Rosaceae Prunus sp. cerejeira exótica n.a. 4 0,56 

1 - -. não identificada - - 4 0,43 

2 - -. não identificada - - - 0,86 

3 - -. não identificada - - - 0,37 

4 - -. não identificada - - - 0,49 

5 - -. não identificada - - - 1,33 

6 - -. não identificada - - - 1,16 

7 - -. não identificada - - - 1,37 

8 - -. não identificada - - - 0,47 

9 - -. não identificada - - - 0,81 

10 - -. não identificada - - - 0,71+0,51+0,52 
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Nº Família Nome cientifico Nome Vulgar Origem Ameaçada 
Altura 

fuste (m) 
CAP (m) 

19 - -. não identificada - - - 0,5 

20 - -. não identificada - - - 1,94 

21 - -. não identificada - - - 1,38 

22 - -. não identificada - - - 0,64 

23 - -. não identificada - - - 1,31 

24 - -. não identificada - - - 1,1 

25 - -. não identificada - - - 0,74 

26 - -. não identificada - - - 1,11 

27 - -. não identificada - - - 1,3 

28 - -. não identificada - - - 3 

29 - -. não identificada - - - 1,47 

30 - -. não identificada - - - 1,35 
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Quadro 145 – Relação das árvores existentes na Praça Eufrásio Correia 

Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Oleaceae Ligustrum sp. alfeneiro exótica n.a. 15,89 165 

1 Rosaceae Eriobotrya japonica ameixa amarela exótica n.a. 13,26 77 

1 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 21,15 177 

2 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 27,06 230 

3 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 26,55 278 

4 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 29,3 164 

5 Fabaceae Anadenanthera colubrina angico nativa não 19,11 1 

1 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 19 169 

2 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 7,7 33 

3 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 17,03 105 

4 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 20,04 142 

5 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 17,14 118 

8 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 5,76 37 

11 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 18,09 145 

12 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 8,14 32 

13 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 7,57 35 

14 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 20,09 189 

15 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 17,02 150 

16 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 23,32 199 

1 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 14,12 104 

1 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 18,78 153 

2 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 16,63 139 

3 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 16,51 142 

4 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 13,56 218 

5 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 17,8 132 
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Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

6 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 13,47 256 

7 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 21,78 370 

8 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 24,91 138 

9 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 25,48 178 

10 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 16,77 73 

11 Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa nativa não 16,3 121 

1 Fabaceae Cassia leptophylla falso barbartimão nativa não 11,85 112 

1 Moraceae Ficus benjamina ficus exótica n.a. 11,91 158 

1 Moraceae Ficus sp. figueira exótica n.a. 6,55 42 

1 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 20,06 179 

2 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 20,28 172 

3 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 12,28 91 

4 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 13,12 106 

5 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 13,17 133 

6 Moraceae Ficus guaranitica figueira-branca nativa não 14,52 119 

1  Proteaceae Grevillea robusta grevilha exótica n.a. 18,25 127 

2  Proteaceae Grevillea robusta grevilha exótica n.a. 13,7 150 

3  Proteaceae Grevillea robusta grevilha exótica n.a. 17,5 66 

1 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 12,06 104 

2 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 11,3 53 

3 Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo nativa não 10 52 

1 Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha ipê-cascudo nativa não 12,54 79 

2 Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha ipê-cascudo nativa não 12,06 95 

3 Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha ipê-cascudo nativa não 16,69 107 

1 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 15,07 125 

2 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 2,5 34 
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Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

3 Arecaceae Syagrus romanzoffiana jerivá nativa não 5,88] 61 

1 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 10,28 105 

2 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 10,74 103 

3 Magnoliaceae Magnolia sp. magnólia exótica n.a. 7,8 78 

1 Melastomaceae Tibouchina mutabilis manacá-da-serra nativa não 7 59 

1 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 16,68 136 

2 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 17,62 144 

3 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 13,5 175 

4 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 13,39 233 

5 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 15,48 234 

6 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 15,3 284 

7 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 12,65 415 

8 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 20,31 169 

9 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 20,12 121 

10 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 21,05 115 

11 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 11,74 76 

12 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 13,97 110 

13 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 21,01 152 

14 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 16,04 108 

15 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 13,45 184 

16 Bombacaceae Chorisia speciosa painera nativa não 19,09 161 

1 Arecaceae - palmeira exótica - 7,45 48 

2 Arecaceae - palmeira exótica - 9,03 54 

3 Arecaceae - palmeira exótica - 9,29 53 

4 Arecaceae - palmeira exótica - 26,2 138 

5 Arecaceae - palmeira exótica - 17 104 
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Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 12,57 243 

2 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 19,89 261 

3 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 10,68 151 

4 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 11,06 171 

5 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 15,69 168 

6 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 12,78 173 

7 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 15,35 210 

1 Myrtaceae  Eugenia uniflora pitanga nativa não 9,5 58 

1 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 21,65 267 

2 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 21,47 236 

3 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 17,04 266 

4 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 24,87 229 

5 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 26,3 210 

6 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 24,37 248 

7 Platanaceae Platanus sp. plátano exótica n.a. 19,34 286 

1 Arecaceae Phoenix dactylifera tamareira exótica n.a. 17,58 224 

2 Arecaceae Phoenix dactylifera tamareira exótica n.a. 18,11 237 

1 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 15,27 214 

2 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 22,98 132 

3 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 22,51 184 

4 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 20,64 254 

5 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 19,55 215 

6 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 13,3 133 

7 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 18,8 227 

8 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 21,89 179 

9 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 23,85 132 
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Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

10 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 27,55 263 

11 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 15,3 166 

12 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 23,77 170 

13 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 24,49 190 

14 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 16,82 178 

15 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 25,76 235 

16 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 21,67 198 

17 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 15,97 262 

18 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 18,3 260 

19 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 21,1 195 

20 Fabaceae Tipuana tipu tipuana exótica n.a. 18,87 213 

21 - - desconhecida 1 - - 15,39 78 

22 - - desconhecida 1 - - 15,87 111 

23 - - desconhecida 2 - - 21,13 134 

24 - - desconhecida 2 - - 21 186 

25 - - desconhecida 3 - - 14,92 174 

26 - - desconhecida 3 - - 15,14 93 

27 - - desconhecida 4 - - 15,41 164 
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Quadro 146 – Relação das árvores amostradas na Parcela 1 

Nº Família Nome cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 3 0,67 

2 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 10 44 

3 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 12 0,48 

4 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 4 0,38 

5 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 5,5 0,4 

6 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 2+5 0,44+0,46 

7 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 4 0,41 

8 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 1,7 0,5 

9 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 5 0,37 

1 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 12 1,18 

2 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 9 0,55 

3 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 20 1,51 

4 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 12 1,26 

5 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 15 1,2 

6 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 17 1,62 

7 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 20 1,45 

8 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 5 0,72 

9 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 13 1,09 

10 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 20 0,9 

11 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 12 0,77 

12 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 22 1,15 

13 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 14 0,92 

14 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 12 0,88 

1 Lauraceae Ocotea sp. canela nativa - 12 0,56 
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Nº Família Nome cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 8 1,5 

1 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 5 0,485 

2 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 4,5 0,35 

3 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 6 0,51 

4 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 4 0,6 

5 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 12 0,69 

6 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 10 0,34 

7 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 7 0,46 

1 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 2,5 0,43 

1 Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana xaxim nativa sim 3 0,6 
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Quadro 147 – Relação das árvores encontradas na Parcela 2 

Nº Familia Nome cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Salicaceae Caesaria decandra guaçatunga nativa não 10 0,57 

1 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 4,5 0,37 

2 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 2 0,46 

3 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 1,5 0,42 

4 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 7,5 0,81 

5 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 1,5 0,41 

6 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 5,5 0,61 

7 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 6 0,51 

1 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 15 1,33 

2 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 10 0,95 

3 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 13 0,95 

4 Araucariaceae Araucaria angustifolia araucária nativa sim 7 0,49 

1 Mimosaceae Mimosa scabrella  bracatinga nativa não 6 0,62 

2 Mimosaceae Mimosa scabrella  bracatinga nativa não 3 0,42 

3 Mimosaceae Mimosa scabrella  bracatinga nativa não 5,5 0,41 

4 Mimosaceae Mimosa scabrella  bracatinga nativa não 7 0,56 

1 Lauraceae Ocotea sp. Canela nativa   8 0,83 

1 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 5 0,84 

2 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 5+8 1,36+0,86 

3 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 6 0,63 

4 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 8 0,51 

5 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 5 0,71 

1 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica - 6 0,95 

1 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 10 0,53 

http://www.ipef.br/identificacao/mimosa.scabrella.asp
http://www.ipef.br/identificacao/mimosa.scabrella.asp
http://www.ipef.br/identificacao/mimosa.scabrella.asp
http://www.ipef.br/identificacao/mimosa.scabrella.asp
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Nº Familia Nome cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

2 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 4 0,52 

1 Salicaceae Xylosma ciliatifolia sucará nativa não 5,5 0,36 
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Quadro 148  – Relação das árvores encontradas na Parcela 3 

Nº Família Nome Cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira nativa não 5 0,97 

1 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 4,5 0,36 

2 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 6 0,45 

3 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 8 0,39 

4 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 4 0,37 

5 Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana branquilho nativa não 6 0,48 

1 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 8 0,62 

2 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 7 0,77 

3 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 5,5 0,87 

4 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 7 0,6 

5 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 6 0,74 

6 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 5,5 0,56 

7 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 4 0,68 

8 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 7 0,55 

9 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 5 0,68 

10 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 5,5 0,4 

11 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 5 0,8 

12 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 6 0,66 

13 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 5 0,58 

14 Podocarpaceae Podocarpus lambertii pinheiro-bravo nativa não 6 0,9 

1 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 8 0,52 

2 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 7 0,37 

3 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 6 0,52 

4 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 6 0,4 
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Nº Família Nome Cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

5 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-cadela nativa não 4 0,52 

1 - - desconhecida sp.1 nativa - 6+4+6 0,45+0,41+0,39 

1 - - desconhecida sp.2 nativa - 8+6+4 0,43+0,35+0,51 

2 - - desconhecida sp.2 nativa - 6+7+6 0,35+0,43+0,53 

3 - - desconhecida sp.2 nativa - 4 0,4 

4 - - desconhecida sp.2 nativa - 7 0,38 

1 - - desconhecida sp.3 nativa - 8 0,44 

1 - - desconhecida sp.4 nativa - 7 0,43 

1 - - desconhecida sp.5 nativa - 6 0,42 
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Quadro 149 – Relação das árvores encontradas na Parcela 4 

Nº Família Nome cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,8 

2 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 9 0,9 

3 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 12 1 

4 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 0,95 

5 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 8 0,7 

6 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 8 0,7 

7 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 1,1 

8 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,9 

9 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 8 0,7 

10 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,7 

11 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,74 

12 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 12 1,05 

13 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 13 0,94 

15 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,65 

16 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 7,5 0,93 

17 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 12 0,8 

18 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 12 0,85 

19 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 0,9 

20 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,8 

21 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 0,9 

22 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 8 0,6 

23 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 0,9 

24 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 17 1 

25 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 1,25 
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Nº Família Nome cientifico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

26 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,86 

27 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 1 

28 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,85 

29 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 1 

30 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 9 0,7 

30 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 16 0,96 

1 Solanaceae Solanum granulosoleprosum fumo-bravo nativa não 10 0,42 
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Quadro 150  – Relação das árvores encontradas na Parcela 5 

Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

1 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 1,1 

2 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,55 

3 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 20 0,7 

4 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12 0,48 

5 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 15+20 0,54+0,56 

6 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12+7 0,9+0,6 

7 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12+15 0,67+0,7 

8 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12+10 0,7+0,55 

9 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 11 0,47 

10 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12 0,52 

11 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 20 0,65 

12 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,38 

13 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,42 

14 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,6 

15 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 9 0,42 

16 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 20 0,73 

17 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 25 0,82 

18 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,48 

19 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 8 0,44 

20 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,5 

21 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 9 0,38 

22 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 12 0,76 

23 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 7+9+25 0,45+0,43+0,89 

24 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 0,52 
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Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

25 Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto exótica n.a. 10 + 15 0,53+0,6 

1 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,42 

2 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,47 

3 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 7 0,5 

4 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 4 0,4 

5 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 7 0,53 

6 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,55 

7 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,5 

8 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 7 0,66 

9 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 5 0,44 

10 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,5 

11 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,64 

12 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 4 0,44 

13 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,4 

14 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,47 

15 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 5 0,42 

16 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 15 0,7 

17 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,55 

18 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 8 0,5 

19 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 4 0,54 

20 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,56 

21 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 10 0,68 

22 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 12 0,83 

23 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,55 

24 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 5 0,67 
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Nº Família Nome cietífico Nome vulgar Origem Ameaçada Altura  CAP 

25 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 5 0,52 

26 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 6 0,51 

27 Pinaceae Pinus sp. pinus exótica n.a. 4 0,38 
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ANEXO III – UNIDADES DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO NO SETOR HISTÓRICO DE 

CURITIBA 

 

Quadro 151 - Unidades de Interesse de Preservação no setor histórico de Curitiba 

COD ENDERECO DENOMINAÇÃO OBS 

314 Rua Riachuelo, 102 Galeria Heissler 
Entorno do antigo Paço 

Municipal [ENTORNO] 

315 Rua Riachuelo, 106/120   
Entorno do antigo Paço 

Municipal [ENTORNO] 

316 Rua Riachuelo, 122/126/130 
Colégio 

Metropolitano 
  

317 Rua Riachuelo, 145     

318 Rua Riachuelo, 163     

319 Rua Riachuelo, 191 Palácio Riachuelo   

320 Rua Riachuelo, 204/214     

321 Rua Riachuelo, 216/222/230     

336 Rua Barão do Rio Branco, 70/74/66     

337 Rua Barão do Rio Branco, 149     

338 Rua Barão do Rio Branco, 141     

339 Rua Barão do Rio Branco, 150     

340 Rua Barão do Rio Branco, 158/166     

341 Rua Barão do Rio Branco, 135     

342 Rua Barão do Rio Branco, 161     

343 Rua Barão do Rio Branco, 173/179     

344 Rua Barão do Rio Branco, 189     

345 Rua Barão do Rio Branco, 174     

346 Rua Barão do Rio Branco, 182     

347 Rua Barão do Rio Branco, 245/251     

348 Rua Barão do Rio Branco, 354 Hotel Jonscher 
Entorno do Palácio da 

Liberdade [ENTORNO] 

349 Rua Barão do Rio Branco, 395 
Palácio da 

Liberdade 

Antigo Palácio do 

Governo [TOMB] 

350 Rua Barão do Rio Branco, 405 
Delegacia de 

Polícia 

Entorno do Palácio da 

Liberdade [ENTORNO] 

351 Rua Barão do Rio Branco, 418     

352 Rua Barão do Rio Branco, 438 Bar Palácio   

353 Rua Barão do Rio Branco, 444     

354 
Rua Barão do Rio Branco, 

460/462/458 
    

355 
Rua Barão do Rio Branco, 

518/520/524 
    

356 Rua Barão do Rio Branco, 546/550     

357 
Rua Barão do Rio Branco, 

564/572/574 

Igreja Batista 

Nacional 
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COD ENDERECO DENOMINAÇÃO OBS 

358 Rua Barão do Rio Branco, 593     

359 Rua Barão do Rio Branco, 612/622     

360 Rua Barão do Rio Branco, 652/656   
Entorno do Palácio Rio 

Branco [ENTORNO] 

390 Rua Barão do Serro Azul, 71     

391 Rua Barão do Serro Azul, 81     

392 Rua Barão do Serro Azul, 513/525     

493 Rua Riachuelo, 407     

497 Rua Barão do Rio Branco, 50/58     

498 Rua Barão do Rio Branco, 465 
Secretaria de 

Saúde 

Entorno do Palácio da 

Liberdade [ENTORNO] 

590 Rua Barão do Serro Azul, 207/229     
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ANEXO IV – ANOTAÇÃO DE RESPOSNSÁBILIDADE TÉCNICA  
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ANEXO V – CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - IBAMA 
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