
 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDOR 

 

 

 

Parque das Artes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 

CNPJ 18.774.416/0001-22 

Av. do Batel, nº 1920, conjunto 206, 2º andar 

Condomínio Batel Office Center, bairro Batel 

Curitiba – PR 

CEP 80.420-090 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Filipe Biscaia Demeterco 

Representante Legal 

Lucas Biscaia Demeterco 

Representante Legal 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA CONSULTORA 

 

 

 

Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda. 

CNPJ 80.182.447/0001-68 

Rua Dionízio Baglioli, nº 111, bairro Guabirotuba 

Curitiba – PR 

CEP 81.510-540 

Contato: (41) 3296-2638 

 

 

__________________________________ 

Gisele Cristina Sessegolo 

Diretora Geral 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

3 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Profissional 
Formação e 

Titulação 
Função na Equipe 

Conselho 
Profissional 

CTF 
IBAMA 

Gisele C. Sessegolo Bióloga, Dra. Coordenação Geral  CRBio 8060/3 52465 

Donizeti A. Giusti Geólogo, Dr Meio Físico CREA SP-63947 5533790 

Ana Paula G. Wosniak Geóloga, Esp. Meio Físico  CREA PR-30050 60349 

Joema Carvalho 
Eng. Florestal, 
Dra. 

Flora CREA PR-52656 226369 

Celso Darci Seger Biólogo, Dr.  
Mastofauna e 
Avifauna 

CRBio 09806/07 196008 

Lucas B. Crivellari Biólogo, Dr. Herpetofauna CRBio 66372/07 4907298 

Ciro André de Moraes Economista, Esp.  Meio Antrópico 
CORECON PR 
6399 

2050314 

Clóvis Ultramari 
Arquiteto e 
Urbanista, Dr.  

Meio Urbano CAU A92940 335193 

Laurival Melo Neto 
Engenheiro 
Ambiental  

Ruídos CREA PR-84428 4830438 

Vanessa Fontana K. 
Godoi 

Engenheira Civil  Estudo de Tráfego CREA PR-95580 5441687 

Maude Nancy Joslin 
Motta 

Advogada, Esp. Aspectos Jurídicos OAB PR 15375 
Não se 
aplica 

Cláudio César de 
Souza e Silva 

Arqueólogo Arqueologia 

Sócio Efetivo da 
Sociedade de 
Arqueologia 
Brasileira 

256403 

 

 

Equipe de Apoio 

Engenheira Ambiental, MSc. Ana Paula S. Pimpão 

Biólogo, MSc. Marlon A. Selusniaki – apoio de campo flora 

Arquiteta Luiza Sessegolo Rocha 

Analista Administrativo Adriana Berno 

Diagramação e Arte RIMA - Eloise Burg Bronguel  

 

 

Agradecimento 

Agradecemos ao Professor Dr. Marcello Polinari, Historiador, ex-integrante da Curadoria do 

Patrimônio Natural da Secretaria da Cultura do Paraná, que debateu a questão do pertencimento do 

local de memória, dentro de uma visão de ambientes socialmente gerados, como é o exemplo do 

Parque Natural Municipal do Barigui e entorno. 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

4 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

5 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ADA Área Diretamente Afetada 

ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ADPF Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 

AFOLU Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo 

AID Área de Influência Direta 

AII Área de Influência Indireta 

AIQA Avaliação Integrada da Qualidade de Água 

ANA Agência Nacional de Águas 

APA Áreas de Proteção Ambiental 

APP Área de Preservação Permanente 

BNR Bosque Nativo Relevante 

BO Bosque Nativo Relevante 

CA Compensação Ambiental 

CAPC Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural 

CEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CEPA Centro de Estudo e Pesquisas Arqueológicas 

CF Constituição Federal 

CIC Cidade Industrial de Curitiba 

CIDCE Centro Internacional de Direito Ambiental Comparado 

CNA Centro Nacional de Arqueologia 

CNSA Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

COA Clube de Observadores de Aves de Curitiba 

COMEC Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COPEL Companhia Paranaense de Energia Elétrica 

CPRM Serviço Geológico do Brasil 

CR Criticamente em Perigo 

DEPAM Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização 

DPHC Diretoria do Patrimônio Histórico-Cultural 

E Leste 

EI Exótica invasora 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

EIA-RIMA Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental 

EIV Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 

EN Em perigo 

ESEC Estações Ecológicas 

ETE Estação de Tratamento de Esgotos 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

6 

FCA Ficha de Caracterização de Atividade 

FCC Fundação Cultural de Curitiba 

FOD Floresta Ombrófila Densa 

FOM Floresta Ombrófila Mista 

GEE Gases de Efeito Estufa 

GI Grau de Impacto Ambiental 

HCM Highway Capacity Manual 

IAP Instituto Ambiental do Paraná 

IAT Instituto Água e Terra 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH-M Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IPPUC Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 

ISS Imposto Sobre Serviços 

IUCN The International Union for Conservation of Nature 

LAeq,T Nível de Pressão Sonora Equivalente Total 

LC Menos Preocupante 

LI Licença de Instalação 

LO Licença de Operação 

LP Licença Prévia 

MAE Movimento de Ação Ecológica 

mEc Massa Equatorial Continental 

MHNCI Museu de História Natural do Capão da Imbuia 

MINEROPAR Minerais do Paraná 

mPa Massa Polar Atlântica 

mTa Massa Tropical Atlântica 

mTc Massa Tropical Continental 

NB Nativa do Brasil 

NBR Norma Brasileira 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

7 

NE Nordeste 

NPS Nível de Pressão Sonora 

NT Quase ameaçado 

NW Noroeste 

OAB Ordem dos Advogados do Brasil 

OMM Organização Meteorológica Mundial 

PEA Programa Educação Ambiental 

PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PIB Produto Interno Bruto 

PMC Prefeitura Municipal de Curitiba 

PMMA Política Municipal de Meio Ambiente 

PNM Parque Natural Municipal 

PNMA Política Nacional do Meio Ambiente 

PNMB Parque Natural Municipal do Barigui 

PNN Programa Nossa Natureza 

PNUD 
Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 

PPC Poder de Paridade de Compra 

PR Paraná 

PRAD Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

PSA Prestação de Serviços Ambientais 

PURAE Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações 

RAIPA Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

RBC Rede Brasileira de Calibração 

RIMA Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 

RMC Região Metropolitana de Curitiba 

RNB Renda Nacional Bruta 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RPPNM Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal 

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná 

SE Sudeste 

SEAV Setor de Áreas Verdes 

SETRAN Secretária Municipal de Trânsito 

SGPA Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SIGMINE Sistema de Informações Geográficas da Mineração 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SMMA Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

SMOP Secretaria Municipal de Obras Públicas 

SMU Secretaria Municipal de Urbanismo 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

8 

SMUC Sistema Municipal de Unidades de Conservação de Curitiba 

SOBRADIMA Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente 

SPT Standart Penetration Test (em português sondagem a percussão) 

SRTM 
Shuttle Radar Topography Mission (em português Missão Topográfica 
Radar Shuttle) 

STF Supremo Tribunal Federal 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

SUDERHSA 
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental 

SUREHMA Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

SUS Sistema Único de Saúde 

TGCA Taxa Geométrica de Crescimento Anual 

TR Termo de Referência 

TRE Termo de Referência Especifico 

UC Unidade de Conservação 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UIP Unidade de Interesse de Preservação 

UNRISD Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Social das Nações Unidas 

URBS Urbanização de Curitiba 

UT Unidade de Terreno 

VR Valor de Referência 

VU Vulnerável 

ZA Zona de Amortecimento 

ZR Zona Residencial 

 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

9 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Localização do empreendimento. ........................................................................... 29 

Figura 2 – Planta do empreendimento com destaque à área onde serão implantadas as 

unidades residenciais do condomínio Parque das Artes. ....................................................... 31 

Figura 3 - Contextualização dos limites da propriedade em que será implantando o 

empreendimento. ...................................................................................................................... 37 

Figura 4 - Implantação dos subcondomínios do empreendimento. ........................................ 38 

Figura 5 - Áreas comuns do empreendimento. ....................................................................... 42 

Figura 6 - Casa das Artes (estado atual). ................................................................................ 42 

Figura 7 - Casa das Artes (uso futuro com galeria e biblioteca). ............................................ 43 

Figura 8 – Imagens do Projeto Arquitetônico, Estrutural e Decorativo do Subcondomínio 1 - 

Escultores. ................................................................................................................................ 44 

Figura 9 – Imagens do Projeto Arquitetônico, Estrutural e Decorativo do Subcondomínio - 

Pintores. .................................................................................................................................... 46 

Figura 10 - Plantão de Vendas. ............................................................................................... 48 

Figura 11 - Acessos ao empreendimento. ............................................................................... 49 

Figura 12 - Acesso principal 1. ................................................................................................. 50 

Figura 13 - Acesso principal 2. ................................................................................................. 50 

Figura 14 - Acesso destinado ao Corpo de Bombeiros. .......................................................... 51 

Figura 15 - Acesso à Unidade de Interesse de Preservação. ................................................. 51 

Figura 16 - Detalhe do parecer emitido pela CAPC referente à Unidade de Interesse de 

Preservação. ............................................................................................................................. 52 

Figura 17 - Parecer Técnico AAT – 20000052. ....................................................................... 54 

Figura 18 – Áreas verdes de lazer em Curitiba – PR. ............................................................. 94 

Figura 19 – Bosques da conservação da biodiversidade urbana de Curitiba – PR. .............. 95 

Figura 20 - Unidades de Conservação na área de influência direta e proximidades do local 

de implementação do empreendimento. .................................................................................. 97 

Figura 21 - Zoneamento do Parque Natural Municipal Barigui. ............................................ 100 

Figura 22 – Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Barigui. ......................... 102 

Figura 23 – Distribuição espacial das Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal 

em Curitiba. ............................................................................................................................ 105 

Figura 24 – Área Diretamente Afetada dos meios Físico e Biológico. .................................. 108 

Figura 25 – Área de Influência Direta para os Meios Físico e Biológico. ............................. 109 

Figura 26 – Área de Influência Indireta para os Meios Físico e Biológico. ........................... 110 

Figura 27 – Área Diretamente Afetada para o meio Antrópico. ............................................ 112 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

10 

Figura 28 – Área de Influência Direta para o Meio Antrópico. .............................................. 113 

Figura 29 – Área de Influência Indireta para o Meio Antrópico. ........................................... 114 

Figura 30 – Área Diretamente Afetada para o Meio Urbano. ............................................... 116 

Figura 31 – Área de Influência Direta para o Meio Urbano. ................................................. 117 

Figura 32 – Área de Influência Indireta para o Meio Urbano. ............................................... 118 

Figura 33 – Área Diretamente Afetada e de Influência Direta para a Arqueologia. ............. 120 

Figura 34 - Área de Influência Indireta para a Arqueologia. ................................................. 121 

Figura 35 – Áreas de Influência para o Levantamento de Ruídos. ...................................... 123 

Figura 36 – Áreas de Influência para o estudo de tráfego. ................................................... 125 

Figura 37 - Busca de vestígios de mamíferos (toca) na área do empreendimento. ............ 131 

Figura 38 - Fezes de jacuguaçu Penelope obscura. Exemplo de vestígio de aves encontrado 

durante os trabalhos de campo. ............................................................................................ 131 

Figura 39 - Registro de espécies de aves por meio de visualização direta com emprego de 

binóculos 7x35. ...................................................................................................................... 133 

Figura 40 - Gravação de vocalização de aves com uso de gravador digital e microfone 

direcional. ............................................................................................................................... 133 

Figura 41 - Localização do empreendimento e corpos hídricos vistoriados. ....................... 134 

Figura 42 - Ambientes amostrados na área do empreendimento. ....................................... 135 

Figura 43 - Localização dos pontos de monitoramento de ruídos. ....................................... 140 

Figura 44 - Distribuição das massas de ar na América do Sul, segundo suas fontes e seus 

deslocamentos principais ...................................................................................................... 143 

Figura 45 - Gráfico representando a climatologia de Curitiba no período de 1991-2020. 

Médias mensais de precipitação e temperatura. .................................................................. 145 

Figura 46 – Média de horas de sol mensal no período de 1991-2020. ................................ 145 

Figura 47 – Velocidade média dos ventos (m/s) em Curitiba no período de 1991-2020. .... 146 

Figura 48 – Umidade relativa média do ar (%) em Curitiba no período de 1991-2020. ...... 147 

Figura 49 - Mapa geomorfológico da propriedade e seu entorno......................................... 149 

Figura 50 - Mapa topográfico da propriedade e seu entorno imediato................................. 150 

Figura 51 – Quebra negativa de relevo evidenciando passagem geomorfológica da 

Formação Guabirotuba para Embasamento Cristalino (rua lateral ao condomínio). ........... 151 

Figura 52 - Mapa de declividade da propriedade e seu entorno. ......................................... 152 

Figura 53 – Depressão na topografia com declividade de 20% em zona de ocorrência de 

Embasamento Cristalino. ....................................................................................................... 153 

Figura 54 - Mapa geológico regional. .................................................................................... 154 

Figura 55 - Gnaisse completamente intemperizado. ............................................................ 154 

Figura 56 – Mapa Geológico da área da propriedade. ......................................................... 155 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

11 

Figura 57 - Sistema de pastilhamento dos sedimentos da Formação Guabirotuba (fora da 

propriedade). .......................................................................................................................... 157 

Figura 58 - Sedimentos atuais da planície aluvionar. ............................................................ 158 

Figura 59 - Dique de diabásio em alteração (fora da propriedade). ..................................... 158 

Figura 60 - Mapa Geotécnico da propriedade e entorno próximo. ....................................... 159 

Figura 61 - Considerar as descontinuidades geológicas, presentes nos maciços rochosos e 

em solos de alteração, pois constituem também planos que favorecem aos 

escorregamentos. ................................................................................................................... 166 

Figura 62 - Quando os taludes interceptam o lençol freático, a manifestação, eventual, da 

erosão interna pode contribuir para a sua instabilidade. ....................................................... 167 

Figura 63 - Recalques diferenciais dentro do aterro ou da fundação permitem a penetração 

de água no maciço. ................................................................................................................ 169 

Figura 64 - Para a execução das obras civis deve-se avaliar os atributos geotécnicos 

(relação solo/rocha). ............................................................................................................... 172 

Figura 65 - Depressões e afundamentos devem ser analisados durante a execução das 

obras civis. .............................................................................................................................. 172 

Figura 66 - Processos erosivos não ocorrerão desde que, solos não fiquem expostos por 

muito tempo durante implantação de obras civis. ................................................................. 173 

Figura 67 - Solos residuais maduros e transportados e latossolos derivados de migmatitos.

 ................................................................................................................................................ 174 

Figura 68 - Solos residuais maduros e transportados assentados discordantemente sobre os 

migmatitos. ............................................................................................................................. 174 

Figura 69 - Alteritos envolvendo placas foliadas ou fragmentos e saprólitos. ...................... 175 

Figura 70 - Material alterado e saprólitos, constituídos de paleossomas e neossomas. ..... 175 

Figura 71 - Solos argilo-siltosos com matéria orgânica. ........................................................ 176 

Figura 72 - Solo residual avermelhado sotoposto por solo orgânico. ................................... 176 

Figura 73 - Sedimento rosa-avermelhado e esbranquiçado, com textura silto-arenosa, às 

vezes com estrutura geológica vertical, constituído de micas, linhas de quartzo e caulinita.

 ................................................................................................................................................ 176 

Figura 74 - Migmatitos muito alterados com predominância de quartzo e de feldspatos 

(caolinita) derivados de neossoma e lâminas de biotita e muscovita. .................................. 176 

Figura 75 – Localização do empreendimento dentro da sub-bacia hidrográfica do rio 

Cascatinha. ............................................................................................................................. 178 

Figura 76 – Rio Barigui a montante da ponte da foz do rio Cascatinha. .............................. 179 

Figura 77 – Rio Barigui a jusante da ponte do rio Cascatinha. ............................................. 179 

Figura 78 – Rio Barigui a direita e a montante da av. Cândido Hartmann. .......................... 179 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

12 

Figura 79 - Rio Barigui a jusante da av. Cândido Hartmann. ............................................... 179 

Figura 80 – Vista do Lago do rio Barigui. .............................................................................. 179 

Figura 81 – Rio Cascatinha nos fundos do cemitério Parque Iguaçu. ................................. 179 

Figura 82 – Rio Cascatinha a jusante da ponte da rua Ângelo Trevisan. ............................ 180 

Figura 83 – Rio Cascatinha aos fundos do restaurante Cascatinha. ................................... 180 

Figura 84 – Rio Cascatinha a jusante da ponte da sua foz, no rio Barigui. ......................... 180 

Figura 85 – Rio Cascatinha na sua foz, no rio Barigui. ......................................................... 180 

Figura 86 – Mapa Hidrográfico da área da propriedade e entorno próximo. ....................... 182 

Figura 87 - Na área da propriedade existe uma nascente com capacidade de vazão média.

 ................................................................................................................................................ 183 

Figura 88 - A nascente origina um pequeno curso d’água. .................................................. 183 

Figura 89 - A nascente origina pequeno curso d’água. ........................................................ 183 

Figura 90 - As superfícies potenciométricas indicam fluxo no sentido SW para NE. .......... 183 

Figura 91 – Áreas sujeitas a inundação. ............................................................................... 184 

Figura 92 – Área de amortecimento de cheias, localizada logo jusante da av. Cândido 

Hartmann, rio Barigui. ............................................................................................................ 185 

Figura 93 – Vista aérea da área de amortecimento de cheias. ............................................ 185 

Figura 94 - Resultados do AIQA no rio Barigui, Curitiba, Estação AI140, no período de 2013 

à 2017. ................................................................................................................................... 186 

Figura 95 – Acúmulo de lixo no rio Barigui, logo a jusante da avenida Manoel Ribas. ....... 187 

Figura 96 – Lixo disperso as margens do rio Barigui, a jusante da foz do rio Cascatinha. . 187 

Figura 97 – Rio Cascatinha, a montante da ponte da sua foz, assoreado. ......................... 187 

Figura 98 – Foz do rio Cascatinha, no rio Barigui com água mais turva. ............................. 187 

Figura 99 - Localização das outorgas existentes próximas a área do empreendimento. .... 189 

Figura 100 - Mapa Hidrogeológico da propriedade do empreendimento. ............................ 191 

Figura 101 - As características geológico/ hidrogeológicas influenciam as vazões da 

nascente. ................................................................................................................................ 192 

Figura 102 - A influência da vazão também depende das condições de pluviosidade. ...... 192 

Figura 103 - Área de Influência Direta - Parque Barigui (Ponto 2- coordenadas 

25.423116/49.309877). .......................................................................................................... 198 

Figura 104 - Área de Influência Direta (Ponto 3- coordenadas 25.425474/49.311095). ..... 198 

Figura 105 - Área de Influência Direta (Ponto 4 - coordenadas 25.426091/49.309121). .... 199 

Figura 106 - Área de Influência Direta – Ponto 5 (Coordenadas 25.418564/49.305372). ... 199 

Figura 107 - Área de Influência Direta (Ponto 6 - coordenadas 25.418300/49.303211). .... 200 

Figura 108 - Área de Influência Direta – (Ponto 7). Cascatinha (coordenadas 

25.418818/49.314673). .......................................................................................................... 200 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

13 

Figura 109 - Área de Influência Direta – (Ponto 8 - coordenadas 25.419518/49.313755). .. 201 

Figura 110 - Área de Influência Direta (Ponto 9 - coordenadas 25.414911/49.305207). ..... 202 

Figura 111 - Área de Influência Direta (Ponto 10 - coordenadas 25.417508/49.305097). ... 203 

Figura 112 - Área de Influência Direta (Ponto 11 - coordenadas 25.415675/49.314296). 

Cascatinha. ............................................................................................................................. 203 

Figura 113 - Área de Influência Direta (Ponto 12 - coordenadas 25.413758/49.321676). ... 204 

Figura 114 - Área de Influência Direta (Ponto 13 - coordenadas 25.417669/49.323011). ... 205 

Figura 115 - Área de Influência Direta (Ponto 14 - coordenadas 25.425897/49.323084). ... 205 

Figura 116 - Área de Influência Direta (Ponto 15 - coordenadas 25.426066/49.319054). ... 206 

Figura 117 - Área de Influência Direta (Ponto 16 - coordenadas 25.427915/49.49.314976).

 ................................................................................................................................................ 206 

Figura 118 – Cortina vegetal de Araucaria e regeneração de pinus na área alterada, na 

propriedade do empreendimento. .......................................................................................... 208 

Figura 119 - Aspectos do Bosque Nativo Relevante, situado nos limites da propriedade, 

pertencente a Área de Influência Direta. ............................................................................... 213 

Figura 120 - Área de Preservação Permanente – Nascente na Área de Influência 

Diretamente Afetada - ADA .................................................................................................... 217 

Figura 121 - Área de Preservação Permanente na Área Diretamente Afetada e na Área de 

Influência Direta. ..................................................................................................................... 218 

Figura 122 - Área de Preservação Permanente na propriedade. ......................................... 219 

Figura 123 - Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventer, exemplo de espécie da Família 

Didelphidae de ocorrência para a ADA do empreendimento. ............................................... 222 

Figura 124 - Vestígios de atividades de tatus na ADA. ......................................................... 223 

Figura 125 - Tatu-peba Euphractus sexcinctus. Espécie de mamífero que habita a ADA... 223 

Figura 126 - Cutia Dazyprocta azarae, espécie de mamífero registrada na ADA do 

empreendimento. .................................................................................................................... 224 

Figura 127 - Sagui-de-tufos-pretos Callithrix pencillata, espécie de mamífero exótica 

presente na área de influência do empreendimento. ............................................................ 229 

Figura 128 - Surucuá-variado Trogon surrucura, exemplo de espécie de ave registrada na 

ADA do empreendimento. ...................................................................................................... 233 

Figura 129 - Coruja-buraqueira Athene cunicularia, espécie de ave sinantrópica. .............. 234 

Figura 130 - João-de-barro Furnarius rufus, espécie de ave sinantrópica. .......................... 234 

Figura 131 - Grimpeiro Leptasthenura setaria, espécie de associação ecológica com 

Araucaria angustifolia registrada na ADA do empreendimento. ........................................... 235 

Figura 132 - Tucano-de-bico-verde Ramphastos dicolorus, ave florestal registrada na AID do 

empreendimento. .................................................................................................................... 237 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

14 

Figura 133 - Tapicuru-de-cara-pelada Phimosus infuscatus, ave habitante de banhados na 

AID do empreendimento. ....................................................................................................... 238 

Figura 134 - Espécies de anfíbios anuros Crossodactylus caramaschii (esquerda) e 

Ischnocnema henselii (direita) registradas na área do empreendimento em córrego no 

interior da mata. ..................................................................................................................... 252 

Figura 135 – Crescimento da cidade de Curitiba provocado pelo expressivo aumento 

populacional. .......................................................................................................................... 260 

Figura 136 - Evolução da população entre os anos de 1970 e 2010 em Curitiba e no Paraná.

 ................................................................................................................................................ 261 

Figura 137 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população decenal no 

período entre 1970 e 2010. ................................................................................................... 262 

Figura 138 – Pirâmide etária de Curitiba nos anos de 1991, 2000 e 2010. ......................... 263 

Figura 139 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Curitiba e do Paraná dos 

anos de 1991, 2000 e 2010. .................................................................................................. 265 

Figura 140 – Contribuição das variáveis utilizadas para o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de Curitiba dos anos de 1991, 2000 e 2010. ............ 266 

Figura 141 – Estabelecimentos de saúde existentes em Curitiba e no Paraná no ano de 

2020. ...................................................................................................................................... 267 

Figura 142 - Estabelecimentos escolares quanto a dependência administrativa – 2020. ... 268 

Figura 143 - Estabelecimentos escolares quanto ao nível de ensino – 2020. ..................... 268 

Figura 144 - Número de alunos matriculados quanto a dependência administrativa em 

Curitiba e no Paraná – 2020. ................................................................................................. 269 

Figura 145 - Número de alunos matriculados quanto ao nível de ensino em Curitiba e no 

Paraná – 2020. ....................................................................................................................... 269 

Figura 146 - Número de docentes quanto a dependência administrativa – 2020. ............... 270 

Figura 147 - Número de docentes quanto ao nível de ensino – 2020. ................................. 270 

Figura 148 – Composição do Produto Interno Bruto de Curitiba – 2018.............................. 273 

Figura 149 - Produto Interno Bruto per capita (R$ 1,00) de Curitiba e do Paraná – 2017. . 273 

Figura 150 – Evolução do PIB entre os anos de 2013 e 2018. ............................................ 273 

Figura 151 – Cadastro Central de Empresas de Curitiba e do Paraná – 2018. ................... 274 

Figura 152 – Distribuição dos empregos formais em porcentagem em Curitiba – 2019. .... 275 

Figura 153 - Vista da ADA e da AID sentido sul. .................................................................. 276 

Figura 154 – Vista da ADA e da AID sentido norte. .............................................................. 276 

Figura 155 – Pirâmide etária da AID – 2010. ........................................................................ 277 

Figura 156 – Vista Aérea do entorno do empreendimento – Parque Barigui. ...................... 280 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

15 

Figura 157 – Vista do interior da área do empreendimento, onde se pode observar a 

vegetação remanescente, a casa de interesse histórico que será incorporada ao 

empreendimento e também a infraestrutura de vendas. ....................................................... 281 

Figura 158 – Vista da Unidade de Interesse de Preservação. .............................................. 281 

Figura 159 – Vista da infraestrutura construída como Central de Vendas do 

empreendimento. .................................................................................................................... 282 

Figura 160 – Residências e prestação de serviços localizados junto a ADA: condomínio 

residencial Passaredo e Berta Garden. ................................................................................. 283 

Figura 161 – Escritório de arquitetura localizado no Beta Garden. ...................................... 283 

Figura 162 - Escritório de arquitetura localizado no Beta Garden. ....................................... 283 

Figura 163 – Empresa de serviço de fotografia localizado no Beta Garden......................... 283 

Figura 164 – Escritório de advocacia localizado no Beta Garden. ....................................... 283 

Figura 165 – Casa de massa localizado dentro da ADA. ...................................................... 284 

Figura 166 – Vista da área do empreendimento com o cemitério e a floricultura. ............... 284 

Figura 167 – Cemitério Parque Iguaçu. ................................................................................. 285 

Figura 168 – Floricultura Madre Paulina - eventos. ............................................................... 285 

Figura 169 – Adensamento da região do empreendimento em 2004. .................................. 285 

Figura 170 - Adensamento da região do empreendimento em 2020.................................... 286 

Figura 171 - Zoneamento de Curitiba, com destaque para área do empreendimento. ........ 289 

Figura 172 - Zoneamento do empreendimento e seu entorno. ............................................. 290 

Figura 173 - Bairros do empreendimento e entorno. ............................................................. 292 

Figura 174 - Parque Barigui e entorno. .................................................................................. 293 

Figura 175 - Jardim Botânico e entorno. ................................................................................ 294 

Figura 176 - Parque Atuba e entorno. ................................................................................... 294 

Figura 177 - Parque Barreirinha e entorno. ........................................................................... 295 

Figura 178 - Bosque Papa João Paulo II e entorno. ............................................................. 295 

Figura 179 - Parque Tanguá e entorno. ................................................................................. 296 

Figura 180 - Parque Tinguí e entorno. ................................................................................... 296 

Figura 181 - Bifurcação da av. Cândido Hartmann com a rua Nicolau José Gravina. ......... 297 

Figura 182 - Rua Nicolau José Gravina / acessos secundários ao empreendimento. ......... 297 

Figura 183 - Rótula do Parque Barigui: extremo oeste do sistema viário local. ................... 298 

Figura 184 - Acesso ao Cemitério Parque Iguaçu, pela rua Nicolau José Gravina, após 

bifurcação com av. Cândido Hartmann e acessos secundários ao empreendimento. ......... 298 

Figura 185 - Vias transversais à av. Cândido Hartmann (rua Dr. Ney Leprevost). .............. 299 

Figura 186 - Acessos a condomínios em 90º à av. Cândido Hartmann. .............................. 299 

Figura 187 - Vias transversais à av. Cândido Hartmann (rua Emilio Mercuri). ..................... 299 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

16 

Figura 188 - Acessos a condomínios pela av. Cândido Hartmann. ..................................... 299 

Figura 189 - Acessos a pontos comerciais da av. Cândido Hartmann................................. 299 

Figura 190 - Rótula com entroncamento da av. Cândido Hartmann com Prof. F. Basseti Jr e 

Padre Ladislau Kula (acesso à Universidade Tuiuti). ........................................................... 300 

Figura 191 - Setorização por quadrante do entorno do empreendimento. .......................... 301 

Figura 192 - Abastecimento de água no entorno do empreendimento, 2020. ..................... 302 

Figura 193 - Bacia do Rio Barigui e suas ETEs, com destaque à ETE Santa Quitéria. ...... 304 

Figura 194 - Esgotamento sanitário no entorno do empreendimento. ................................. 304 

Figura 195 - Disposição do lixo do condomínio. ................................................................... 308 

Figura 196 - Mapa do Sistema Viário de Curitiba, com destaque para área de entorno do 

empreendimento. ................................................................................................................... 310 

Figura 197 - Sistema Viário do entorno da propriedade. ...................................................... 311 

Figura 198 - Rotatória próxima ao Parque Barigui e ao empreendimento. .......................... 312 

Figura 199 - Vista da rotatória em direção ao terreno do empreendimento. ........................ 312 

Figura 200 - Universidade Tuiuti e Cemitério Parque Iguaçu em relação ao empreendimento.

 ................................................................................................................................................ 313 

Figura 201 - Linhas de transporte coletivo num raio de 500 m a partir dos limites do 

empreendimento. ................................................................................................................... 315 

Figura 202 - Avaliação das condições de acessibilidade. .................................................... 316 

Figura 203 - UIP Casa Calisto. .............................................................................................. 323 

Figura 204 - Relato histórico da Casa Calisto. ...................................................................... 324 

Figura 205 - Detalhe sobre o restauro da Casa Calisto contido no alvará. .......................... 325 

Figura 206 - Comportamento do nível médio de pressão sonora na região. ....................... 328 

Figura 207 – Intersecção 001 – Fluxos. ................................................................................ 332 

Figura 208 - Simulação do cenário atual para a intersecção 001. ....................................... 332 

Figura 209 - Mapa etno-histórico produzido por Curt Nimuendaju (1944). .......................... 343 

Figura 210 - Detalhe do “Mapa Etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes” de Curt 

Nimuendaju 1944. .................................................................................................................. 345 

Figura 211 - Vista da Fachada do Casa do Calisto. ............................................................. 347 

Figura 212 - Vistoria de superfície e corte no terreno (barranco). ........................................ 349 

Figura 213 - Vistoria de superfície em área com boa visibilidade. ....................................... 349 

Figura 214 - Vistoria de superfície e solo revirado (Árvore Caída). ..................................... 350 

Figura 215 - Caminhamento e vistoria de superfície em área com boa visibilidade. ........... 350 

Figura 216 - Conversa com morador local para esclarecimentos sobre o patrimônio 

arqueológico e consulta. ........................................................................................................ 350 

Figura 217 - Detalhe, forno de tijolos situado ao fundo da Casa do Calisto. ....................... 350 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

17 

Figura 218 - Mapa de caminhamento na área do empreendimento e entorno imediato...... 351 

Figura 219 - Registro de vestígio móvel, fragmento de faiança, na ADA. ............................ 352 

Figura 220 - Detalhe decoração do fragmento de faiança (floral). ........................................ 352 

Figura 221 - Registro de resto construtivo, tijolo de barro prensado, na ADA. .................... 352 

Figura 222 - Concentração de vestígios construtivos, peças de tijolo, piso e telha na ADA.

 ................................................................................................................................................ 352 

Figura 223 - Vestígio de corte em barranco de antigo de leito de estrada AID. ................... 352 

Figura 224 - Vista da paisagem do antigo leito de estrada inserido na mata densa AID. .... 352 

Figura 225 - Escala de Ringelmann ....................................................................................... 464 

Figura 226 – Localização dos acessos ao canteiro de obras ............................................... 466 

Figura 227 – Placas de sinalização que serão utilizadas nas vias próximas a obra. ........... 467 

Figura 228 – Localização das placas de sinalização nas vias próximas ao empreendimento.

 ................................................................................................................................................ 468 

Figura 229 - Classificação funcional do sistema rodoviário do Brasil. .................................. 471 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

18 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Especificações gerais do empreendimento. ........................................................ 31 

Quadro 2 - Composição das unidades residenciais do empreendimento. ............................. 39 

Quadro 3 - Distribuição das vagas de estacionamento do empreendimento......................... 41 

Quadro 4 - Atividades a serem desenvolvidas durante as obras de implantação do 

empreendimento. ..................................................................................................................... 52 

Quadro 5 - Parâmetros de uso da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal 

Barigui. ................................................................................................................................... 101 

Quadro 6 – Setores Censitários incluídos como Área de Influência Direta do meio Antrópico.

 ................................................................................................................................................ 111 

Quadro 7 - Localização geográfica dos pontos de monitoramento de ruídos. ..................... 139 

Quadro 8 - Características dos intervalos de monitoramento. ............................................. 141 

Quadro 9 - Coluna estratigráfica da região. .......................................................................... 156 

Quadro 10 - Perfil Geológico das Sondagens. ...................................................................... 161 

Quadro 11 - Sondagens de SPT. .......................................................................................... 162 

Quadro 12 - Relação entre tensão admissível e número de golpes (SPT). ......................... 163 

Quadro 13 - Atributos para estabelecer Unidade de Terreno (UT). ..................................... 164 

Quadro 14 - Tipos de problemas relacionados aos taludes, aterros e cortes, formas de 

ocorrência e as principais causas responsáveis pelos movimentos de massa. .................. 168 

Quadro 15 – Outorga e uso das águas na AID. .................................................................... 188 

Quadro 16 - Parâmetros da Zona Residencial 1 – ZR1. ....................................................... 291 

Quadro 17 - Detalhamento do cadastro Casa do Calisto junto a Prefeitura de Curitiba. .... 348 

Quadro 18 - Localização em relação ao Zoneamento das APAs Passaúna e Iguaçu. ....... 434 

Quadro 19 - Áreas estratégicas para a conservação. .......................................................... 435 

Quadro 20 - Áreas de Preservação Permanente. ................................................................. 435 

Quadro 21 – Bacias hidrográficas. ........................................................................................ 435 

Quadro 22 – Porte do empreendimento. ............................................................................... 436 

Quadro 23 – Atividade que será desenvolvida no empreendimento. ................................... 436 

Quadro 24 – Flora presente na área do empreendimento.................................................... 437 

Quadro 25 – Fauna ocorrente nas áreas de influência do empreendimento. ...................... 437 

Quadro 26 – Paisagem natural. ............................................................................................. 437 

Quadro 27 – Aspectos Socioculturais na ADA e AID do empreendimento. ......................... 438 

Quadro 28 – Remoção da vegetação para a implantação do empreendimento. ................. 439 

Quadro 29 – Remoção do solo. ............................................................................................. 439 

Quadro 30 - Alteração dos elementos do subsolo. ............................................................... 439 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

19 

Quadro 31 – Geração de resíduos na fase de operação do empreendimento. ................... 440 

Quadro 32 – Geração de efluentes na fase de operação do empreendimento. ................... 440 

Quadro 33 – Emissões atmosféricas pelo empreendimento. ................................................ 441 

Quadro 34 – Geração de ruídos. ........................................................................................... 442 

Quadro 35 - Fator da parcela AFOLU. ................................................................................... 442 

Quadro 36 – Emissões de GEE. ............................................................................................ 443 

Quadro 37 – Ocorrência de impactos negativos. .................................................................. 444 

Quadro 38 - Classificação para análise do indicador Temporalidade................................... 444 

Quadro 39 – Temporalidade. ................................................................................................. 445 

Quadro 40 - Classificação para análise do indicador Magnitude. ......................................... 445 

Quadro 41 – Magnitude. ......................................................................................................... 446 

Quadro 42 – Grau de impacto gerado pelo empreendimento. .............................................. 446 

Quadro 43 – Programas ambientais previstos para a implantação do condomínio residencial 

Parque das Artes. ................................................................................................................... 449 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

20 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Análise de corte e aterro. ...................................................................................... 53 

Tabela 2 - Áreas verdes em Curitiba – PR. ............................................................................. 92 

Tabela 3 – Unidades de Conservação em Curitiba – PR. ...................................................... 93 

Tabela 4 – Unidades de Conservação na área de influência direta e proximidades do local 

de implementação do empreendimento. ................................................................................. 96 

Tabela 5 - Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal em Curitiba. ................ 103 

Tabela 6 – Informações de temperaturas de Curitiba no período de 1991-2020. ............... 144 

Tabela 7 - Índices físicos dos solos residuais (latossolos), saprólitos e solos transportados 

com intervalo de declividade de 0-20% (valores médios)..................................................... 163 

Tabela 8 - Família, nome popular, espécie, origem (O) e coordenadas dos indivíduos 

arbóreos verificados na Área Diretamente Afetada – Empreendimento, Parque das Artes, 

Curitiba, Paraná. .................................................................................................................... 209 

Tabela 9 - Família, nome popular, espécie, origem (O) dos indivíduos arbóreos verificados 

no Bosque Nativo Relevante. ................................................................................................ 214 

Tabela 10 - Área de Influência e Área de Preservação Permanente. .................................. 217 

Tabela 11 - Lista de espécies endêmicas do Bioma Floresta Atlântica listadas como de 

ocorrência para a área de influência do empreendimento.................................................... 245 

Tabela 12 - Espécies de aves cinegéticas de ocorrência ou provável ocorrência para as 

áreas de influência com respectivos graus de potencialidades em relação à caça. ............ 246 

Tabela 13 - Espécies da herpetofauna com potencial de ocorrência para o empreendimento 

condomínio Parque das Artes e entorno, Curitiba, Paraná. ................................................. 255 

Tabela 14 - Densidade Demográfica de Curitiba e do Paraná (hab./km²) – 2010. .............. 262 

Tabela 15 - População residente por sexo e situação do domicílio – 2010. ........................ 262 

Tabela 16 – Infraestrutura de saúde: número de leitos disponíveis em Curitiba e no Paraná – 

2020. ...................................................................................................................................... 267 

Tabela 17 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica realizado e projetado do 

Paraná dos anos de 2007 a 2019. ........................................................................................ 271 

Tabela 18 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica realizado e projetado de 

Curitiba dos anos de 2007 a 2019. ........................................................................................ 272 

Tabela 19 - Distribuição dos Empregos Formais em Curitiba e no Paraná – 2019. ............ 274 

Tabela 20 – População residente na AID por sexo – 2010. ................................................. 276 

Tabela 21 – Renda média da população da AID - 2010 ....................................................... 278 

Tabela 22 – Formas de abastecimento de água nos domicílios da AID – 2010. ................. 278 

Tabela 23 - Esgotamento sanitário nos domicílios da AID – 2010. ...................................... 279 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

21 

Tabela 24 - Destinação do lixo dos domicílios da AID – 2010. ............................................. 279 

Tabela 25 – Fontes de energia elétrica dos domicílios da AID – 2010. ................................ 280 

Tabela 26 - Resumo da contagem de veículos 1. ................................................................. 317 

Tabela 27 - Resumo da contagem de veículos 2. ................................................................. 318 

Tabela 28 - Resumo da contagem de veículos 3. ................................................................. 319 

Tabela 29 - Nível de serviço para interseção semaforizado - Método HCM 2000. .............. 330 

Tabela 30 - Nível de serviço para interseção não semaforizado - Método HCM 2000. ....... 330 

Tabela 31 - Nível de serviço para interseção não semaforizado - Método ICU 2003. ......... 331 

Tabela 32 - Intersecção 001–101 - Resultado para os cenários pelo método HCM. ........... 332 

Tabela 33 - Intersecção 001-101 – Resumo. ........................................................................ 333 

Tabela 34 - Resumo volumes por cenário e intersecção. ..................................................... 334 

Tabela 35 - Resumo atrasos por veículo por cenário e intersecção. .................................... 334 

Tabela 36 - Resumo nível de HCM por cenário e intersecção.............................................. 335 

Tabela 37 - Resumo capacidade utilizada por cenário e intersecção................................... 335 

Tabela 38 - Resumo nível de serviço ICU por cenário e intersecção. .................................. 335 

Tabela 39 - Cadastros de Sítios arqueológicos para o município de Curitiba. ..................... 341 

Tabela 40 - Cadastros de Unidade de Interesse de Preservação, estilo colonial italiano, para 

o município de Curitiba. .......................................................................................................... 347 

Tabela 41 - Atividades geradoras de material particulado. ................................................... 464 

Tabela 42 – Quantidade de placas de sinalização necessárias nas vias próximas ao 

empreendimento. .................................................................................................................... 467 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

22 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ...........................................................................................................27 

2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .....................................................................28 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .............................................................30 

3.1. Memorial de incorporação ........................................................................................... 32 

3.2. Descrição e finalidade do projeto ................................................................................ 36 

3.3. Indicação das áreas de acesso ao empreendimento .................................................. 49 

3.4. Cronograma ................................................................................................................. 52 

3.5. Estimativa de investimento .......................................................................................... 53 

3.6. Estimativa de volumes de corte e aterro ..................................................................... 53 

3.7. Identificação das áreas de destinação do solo ........................................................... 53 

4. ASPECTOS JURÍDICOS ................................................................................................56 

4.1. Licenciamento ambiental ............................................................................................. 56 

4.2. Constitucionalidade, legalidade, vigência e validade das Resoluções do CONAMA. 57 

4.3. Competência legislativa e administrativa do Município em matéria ambiental .......... 61 

4.4. Estudo de Impacto Ambiental ...................................................................................... 63 

4.5. Normativa ambiental paranaense pertinente............................................................... 65 

4.6. A normativa ambiental municipal de Curitiba .............................................................. 68 

4.7. Condomínio Parque das Artes frente à legislação analisada ..................................... 73 

4.7.1. Exigibilidade de licenciamento ambiental, EIA/RIMA e EIV ....................................73 

4.7.2. Alternativa locacional: inviabilidade .........................................................................74 

4.8. Compensação ambiental para Unidades de Conservação: Princípio do Usuário-

Pagador .................................................................................................................................... 75 

4.8.1. Corredor Ecológico e Cultural da Bacia do Rio Barigui. Mosaico de Áreas 

Protegidas. Entorno Protetivo, Zona de Amortecimento e Área Circundante. Áreas de 

Proteção Permanente. Remanescentes de Mata Atlântica. ....................................................81 

4.9. Patrimônio cultural: local de memória: pertencimento ................................................ 86 

4.10. Judicialização ............................................................................................................... 90 

5. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES EM CURITIBA .........................91 

6. DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA ...................................................... 106 

6.1. Meios Físico e Biológico ............................................................................................ 106 

6.2. Meio Antrópico ........................................................................................................... 111 

6.3. Meio Urbano ............................................................................................................... 115 

6.4. Arqueologia ................................................................................................................ 119 

6.5. Levantamento de Ruídos ........................................................................................... 122 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

23 

6.6. Estudo de Tráfego ...................................................................................................... 124 

7. METODOLOGIAS DE ESTUDO ................................................................................... 126 

7.1. Meio Físico .................................................................................................................. 126 

7.2. Flora ............................................................................................................................ 127 

7.3. Fauna .......................................................................................................................... 129 

7.4. Meio Antrópico ............................................................................................................ 136 

7.5. Arqueologia ................................................................................................................. 136 

7.6. Levantamento de Ruídos ........................................................................................... 138 

7.7. Estudo de Tráfego ...................................................................................................... 141 

8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ....................................................................................... 142 

8.1. Meio Físico .................................................................................................................. 142 

8.1.1. Meteorologia e clima .............................................................................................. 142 

8.1.2. Geomorfologia e topografia ................................................................................... 148 

8.1.3. Geologia ................................................................................................................. 153 

8.1.4. Geotecnia ............................................................................................................... 158 

8.1.5. Solos ...................................................................................................................... 173 

8.1.6. Recursos Hídricos .................................................................................................. 176 

8.2. Meio Biológico............................................................................................................. 194 

8.2.1. Flora ....................................................................................................................... 194 

8.2.2. Fauna ..................................................................................................................... 220 

8.3. Meio Antrópico ............................................................................................................ 260 

8.3.1. Histórico de ocupação ........................................................................................... 260 

8.3.2. Área de Influência Indireta ..................................................................................... 261 

8.3.3. Área de Influência Direta ....................................................................................... 275 

8.3.4. Área Diretamente Afetada ..................................................................................... 280 

8.4. Meio Urbano ............................................................................................................... 287 

8.4.1. Compatibilização do empreendimento projetado com as políticas públicas urbanas287 

8.4.2. Condições de acesso ............................................................................................. 297 

8.4.3. Infraestruturas ........................................................................................................ 301 

8.4.4. Levantamento de ruídos ........................................................................................ 327 

8.4.5. Estudo de Tráfego ................................................................................................. 329 

8.5. Arqueologia ................................................................................................................. 336 

8.5.1. Legislação pertinente ............................................................................................. 336 

8.5.2. Pressupostos teórico-metodológicos adotados .................................................... 337 

8.5.3. Aspectos da arqueologia regional ......................................................................... 339 

8.5.4. Banco de dados do IPHAN .................................................................................... 341 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

24 

8.5.5. Aspectos etno-históricos ....................................................................................... 343 

8.5.6. Aspectos históricos do município de Curitiba ....................................................... 345 

8.5.7. Banco de dados do IPPUC ................................................................................... 347 

8.5.8. Resultados da Pesquisa de Campo ...................................................................... 349 

8.6. Análise Integrada do Diagnóstico .............................................................................. 354 

9. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS.................................. 358 

9.1. Metodologia ................................................................................................................ 358 

9.2. Meio Físico ................................................................................................................. 359 

9.2.1. Fases de implantação e operação ........................................................................ 359 

9.3. Meio Biológico ............................................................................................................ 360 

9.3.1. Flora ....................................................................................................................... 360 

9.3.2. Fauna ..................................................................................................................... 366 

9.4. Meio Antrópico ........................................................................................................... 374 

9.4.1. Fase de implantação ............................................................................................. 374 

9.4.2. Fase de operação .................................................................................................. 377 

9.5. Urbano ........................................................................................................................ 378 

9.5.1. Fase de planejamento ........................................................................................... 378 

9.5.2. Fase de implantação ............................................................................................. 380 

9.5.3. Fase de operação .................................................................................................. 382 

9.6. Ruídos ........................................................................................................................ 385 

9.6.1. Fase de implantação ............................................................................................. 385 

9.7. Tráfego ....................................................................................................................... 386 

9.7.1. Fase de operação .................................................................................................. 386 

9.8. Arqueologia ................................................................................................................ 388 

9.8.1. Fase de implantação ............................................................................................. 388 

9.9. Matriz de Impactos ..................................................................................................... 390 

9.9.1. Meio físico .............................................................................................................. 390 

9.9.2. Flora ....................................................................................................................... 391 

9.9.3. Fauna ..................................................................................................................... 393 

9.9.4. Socioeconômico .................................................................................................... 395 

9.9.5. Urbano ................................................................................................................... 397 

9.9.6. Ruídos.................................................................................................................... 400 

9.9.7. Tráfego .................................................................................................................. 401 

9.9.8. Arqueologia............................................................................................................ 402 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS ................... 403 

10.1. Metodologia ................................................................................................................ 403 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

25 

10.2. Meio Físico .................................................................................................................. 404 

10.3. Meio Biológico............................................................................................................. 404 

10.3.1. Flora ....................................................................................................................... 404 

10.3.2. Fauna ..................................................................................................................... 408 

10.4. Socioeconômico ......................................................................................................... 411 

10.5. Urbano ........................................................................................................................ 412 

10.6. Ruídos ......................................................................................................................... 415 

10.7. Tráfego ........................................................................................................................ 417 

10.8. Arqueologia ................................................................................................................. 418 

10.9. Matriz das Medidas ..................................................................................................... 420 

10.9.1. Meio Físico ............................................................................................................. 420 

10.9.2. Flora ....................................................................................................................... 421 

10.9.3. Fauna ..................................................................................................................... 423 

10.9.4. Socioeconômico ..................................................................................................... 426 

10.9.5. Urbano .................................................................................................................... 427 

10.9.6. Ruídos .................................................................................................................... 430 

10.9.7. Tráfego ................................................................................................................... 431 

10.9.8. Arqueologia ............................................................................................................ 432 

11. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS ........................................................... 433 

11.1. Avaliação dos componentes....................................................................................... 434 

11.1.1. Componente Localização ...................................................................................... 434 

11.1.2. Componente Empreendimento .............................................................................. 435 

11.1.3. Componente Fatores Ambientais .......................................................................... 436 

11.1.4. Componente Aspectos Socioculturais ................................................................... 438 

11.1.5. Componente Avaliação dos Impactos sobre os Recursos Ambientais ................ 438 

11.1.6. Componente emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) ..................................... 442 

11.1.7. Análise dos impactos negativos ............................................................................ 443 

11.2. Resultados .................................................................................................................. 446 

12. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE MONITORAMENTO ......................... 448 

13. PROGNÓSTICO AMBIENTAL ..................................................................................... 485 

14. CONCLUSÕES ............................................................................................................. 489 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 490 

ANEXOS ................................................................................................................................. 524 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

26 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 – Anotações de Responsabilidade Técnica. ........................................................... 524 

Anexo 2- Cadastro Técnico Federal – IBAMA. ..................................................................... 535 

Anexo 3 - Parecer Técnico AEO 12001019. ......................................................................... 545 

Anexo 4 - Alvará nº 323.604, de 26 de junho de 2019. ........................................................ 546 

Anexo 5 - Lista de espécies de mamíferos com potencialidade de ocorrência para a área de 

influência do empreendimento do condomínio Parque das Artes ........................................ 549 

Anexo 6 - Lista de espécies de aves com potencialidade de ocorrência para a área de 

influência do empreendimento do condomínio Parque das Artes ........................................ 552 

Anexo 7 – Mapa Base Cartográfica. ...................................................................................... 562 

Anexo 8 – Demarcação das Araucárias, área de bosque com faixa de bordadura, curvas de 

nível e edificações. ................................................................................................................ 563 

 

 

APÊNDICE - ESTUDOS ESPECIFICOS  

 

Apêndice 1 – Levantamento de Ruídos 

Apêndice 2 – Estudo de Tráfego 

 
 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

27 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um dos principais instrumentos utilizados 

para o planejamento ambiental de empreendimentos no Brasil.  Na elaboração de um EIA 

estão previstos estudos com os diferentes meios (físico, biótico, sócio econômico, entre 

outros) e análises específicas para as áreas de influência definidas em conformidade com o 

tipo e porte dos empreendimentos. O estudo também tem o papel de identificar os 

potenciais impactos ambientais (negativos e positivos) oriundos da implantação de projetos, 

bem como, definir e apresentar as medidas de mitigação, de controle e de compensação 

dos danos, ou quando pertinente os benefícios dos impactos identificados. Este instrumento 

tem sido elaborado com base na Resolução CONAMA nº 01/86. 

O EIA do condomínio residencial Parque das Artes foi desenvolvido com o objetivo 

de identificar os potenciais impactos das diferentes fases do projeto, nas respectivas áreas 

de influência, por meio de estudo analisado.  

Engloba o parecer jurídico, bem como as análises relativas aos meios físico, biótico 

abrangendo a flora e a fauna (mastofauna, avifauna e herpetofauna), antrópico, urbano e 

arqueológico. Considerando-se a implantação do projeto em meio ao tecido urbano, foram 

executados estudos específicos relativos aos ruídos e ao tráfego, aspectos relevantes para 

inserção da obra nessa região de Curitiba e nas proximidades do Parque Natural Municipal 

do Barigui. Os resultados obtidos dos estudos e análises são apresentados a seguir por 

tema e por área de influência considerada.  

As medidas propostas visando a mitigação dos impactos ambientais identificados 

foram reunidas para compor os Programas Ambientais a serem executados durante a 

implantaçãoe e/ou operação do projeto, conforme o caso.  

Em relação a compensação ambiental do empreendimento foram efetuados os 

cálculos dos valores a serem destinados para essa finalidade, com base na Portaria 

Municipal nº 22, de 18 de julho de 2018. 

Dessa forma, espera-se com o presente EIA subsidiar o processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, 

dirimindo dúvidas e auxiliando na inserção do projeto na sociedade. 
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2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento condomínio residencial Parque das Artes está situado no 

município de Curitiba – PR, na porção norte do município, tratando-se de propriedade com 

testada para a av. Cândido Hartmann, nº 2950 e a rua Nicolau José Gravina, no bairro 

Cascatinha (Figura 1).  

A área proposta para a implantação do condomínio se encontra no entorno do 

Parque Natural Municipal (PNM) Barigui, Unidade de Conservação (UC) com 140 ha.  

Na propriedade encontra-se uma área alterada, outrora utilizada para atividades 

econômicas, incluindo árvores isoladas e cortina vegetal com araucária, além de um 

fragmento de vegetação nativa conservado (Bosque Nativo Relevante), junto ao fundo de 

vale. 
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Figura 1 – Localização do empreendimento. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento Parque das Artes dispõe de área total do terreno de 66.734,70 

m², sendo que 24.961,78 m² trata-se de área alterada onde se propõe o projeto de 

condomínio e 41.772,92 m², equivalente a 62,6%, encontra-se mantido preservado, como 

área de bosque, conforme Figura 1. 

No interior da propriedade há a Unidade de Interesse de Preservação (UIP) Casa 

Calisto, trata-se de um imóvel cujo município tem interesse em conservar por seu 

significativo valor histórico, arqueológico, artístico, arquitetônico, etnográfico, natural, 

paisagístico ou ambiental. Esta UIP está contemplada no projeto e será um local que 

abrigará obras dos artistas homenageados nas torres residenciais, além de servir como área 

de uso comum dos futuros moradores, com biblioteca, sala de jogos, sala de reuniões, salão 

gourmet e galeria. Uma vez implementado o empreendimento, a casa passará a se chamar 

“Casa das Artes”. 

O condomínio será composto por 7 torres, divididos em 2 subcondomínios, sendo a 1 

e a 2 integrantes do “Escultores” e as demais do “Pintores”. As torres 1 e 2 serão de 1 e 2 

dormitórios; as torres 3 e 5 com 3 e 4 dormitórios; torres 4, 6 e 7 com 3 dormitórios (Quadro 

1 e Figura 2).  

O condomínio 1 “Escultores” apresentará as seguintes características: 

• 94 unidades; 

• Área privativa (unidades): 5.700,98 m²; 

• Área privativa descoberta (terraços): 588,62 m²; 

• Vagas unidades cobertas: 64; 

• Vagas unidades descobertas: 31; 

• Elevadores com acessibilidade. 

 

O condomínio 2 “Pintores” apresentará as seguintes características: 

• 102 unidades; 

• Área privativa (unidades): 16.342,49 m²; 

• Área privativa descoberta (terraços): 2.881,45 m²; 

• Vagas unidades cobertas: 217; 

• Elevadores com acessibilidade. 
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Quadro 1 – Especificações gerais do empreendimento. 

Condomínio Torre Características Vagas Totais 

Escultores 

1 
12 unidades por andar 

Total 47 unidades 

47 vagas 

16 duplas e 31 simples 94 unidades 
95 vagas 

2 
12 unidades por andar 

Total 47 unidades 

48 vagas 

11 duplas e 37 simples 

Pintores 

3 
6 unidades por andar 

Total 23 unidades 

51 vagas 

14 duplas e 37 simples 

102 unidades 
217 vagas 

4 
4 unidades por andar 

Total 15 unidades 

28 vagas 

14 duplas e 14 simples 

5 
6 unidades por andar 

Total 22 unidades 

50 vagas 

26 duplas e 24 simples 

6 
6 unidades por andar 

Total 21 unidades 

48 vagas 

18 duplas e 30 simples 

7 
6 unidades por andar 

Total 21 unidades 

40 vagas 

29 duplas e 11 simples 

 

 

Figura 2 – Planta do empreendimento com destaque à área onde serão implantadas as unidades 

residenciais do condomínio Parque das Artes. 
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O empreendimento já foi objeto de processo de licenciamento na Prefeitura Municipal 

de Curitiba, com os principais documentos relacionados a seguir: 

• Autorização ambiental para execução de obra (SMMA) 

o Número: AEO 12001019 

o Data: 18/09/2012 

o Validade: 18/09/2014 

• CNPJ Parque das Artes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 

o Número: 18.774.416/0001-22 

o Data: 26/07/2013 

o Validade: Ativa 

• Alvará (PMC) para execução de obra (Anexo 4). Interessado: Parque das 

Artes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 

o Alvará originário número: 323604 

o Data: 18/11/2013 

o Renovação número: 323604 

o Data: 26/06/2019 

• Autorização ambiental para execução de aterro (SMMA) 

o Número: AAT 19000123 

o Data: 21/10/2019 

o Validade: 18/04/2020 

• Autorização ambiental para execução de aterro (SMMA) 

o Número: AAT 20000052 

o Data: 16/06/2020 

o Validade: Solicitação indeferida face EIA RIMA em andamento 

 

3.1. Memorial de incorporação 

 

• Descrição do imóvel 

Lote P (remanescente) oriundo da unificação dos lotes 1-A, 1-B, 1-C, 1-D-1, 1-E-1, 2-

A, 2-B-1 e 2-C-1, Santa Felicidade, município de Curitiba, de forma irregular, situado no lado 

par de numeração predial da av. Cândido Hartmann, distante a 14,35 m da rua Nicolau José 

Gravina, medindo 447,62 m de frente para a av. Cândido Hartmann, em sete medidas, a 

primeira com 109,35 m, a segunda com 37,57 m, a terceira com 222,44 m, a quarta com 

29,32 m, a quinta com 9,87 m, a sexta com 21,80 m e a sétima com 17,27 m; medindo no 

lado direito de quem da citada avenida olha o lote 349,01 m confrontando com a rua Nicolau 

José Gravina, em oito medidas, a primeira com 63,45 m, a segunda com 69,04 m, a terceira 
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com 65,92 m, a quarta com 57,56 m, a quinta com 5,74 m, a sexta com 24,32 m, a sétima 

com 51,80 m e a oitava com 11,18 m, no lado esquerdo mede 213,86 m, confrontando com 

os lotes indicações fiscais 063 e 064, na linha dos fundos mede 287,96 m em seis medidas, 

a primeira com 95,16 m confrontando com os lotes de indicações fiscais 013, 012, 011, 010 

e 009, a segunda com 23,34 m e a terceira com 114,85 m, ambas confrontando com o lote 

de indicação fiscais 009, a quarta com 42,41 m, a quinta com 4,37 m e a sexta com 7,83 m, 

todas confrontando com o lote de indicação fiscal 114, fechando o perímetro e perfazendo 

uma área de 66.734,70 m². Indicação Fiscal nº 37.018.149.000. 

 

• Do empreendimento 

O condomínio será construído em estrutura de concreto armado e alvenaria, sendo o 

subcondomínio 01 composto por 02 (duas) torres: Torre 01 com 06 (seis) pisos – Subsolo 2, 

térreo, 02º pavimento, 03º pavimento, 4º Pavimento ou duplex inferior e ático ou duplex 

superior; e Torre 02 com 07 (sete) pisos – Subsolo 1, térreo, mezanino, 02º pavimento, 03º 

pavimento, 4º Pavimento ou duplex inferior e ático ou duplex superior.  

O subcondomínio 02 será composto por 05 (cinco) torres: Torres 03, 04, 06 e 07 com 

07 (sete) pisos cada – Subsolo, subsolo/térreo, térreo/mezanino, 02º pavimento, 03º 

pavimento, 4º Pavimento ou duplex inferior e ático ou duplex superior; e Torre 05 com 06 

(seis) pisos – Subsolo, térreo, 02º pavimento, 03º pavimento, 4º Pavimento ou duplex inferior 

e ático ou duplex superior. 

 

• Unidades autônomas 

São partes de propriedade exclusiva de cada condômino as respectivas unidades 

autônomas, indicadas pela numeração própria, com as correspondentes frações ideais do 

terreno e participação nas coisas comuns, 

 

• Partes comuns 

São partes comuns do empreendimento, insuscetíveis de divisão, alteração ou 

alienação, ligadas às respectivas unidades autônomas, as referidas no artigo 3º da citada 

Lei 4591 e aquelas referidas no § 2º do artigo 1.331 do Novo Código Civil, de modo 

especial: 

- Com relação a todas as unidades da incorporação: 

a) muros divisórios; 

b) e tudo o mais que pela própria natureza do serviço ou destinação seja coisa 

de uso comum. 
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- Com relação ao subcondomínio 01 

a) solo com área de 6.249,69 m², no qual serão construídas as Torres 1 e 2; 

b) fundações, paredes laterais, paredes mestras, colunas de sustentação, lajes, 

vigas e telhados das Torres 1 e 2; 

c) encanamentos de água e esgoto, luz, telefone, bem como, as instalações 

respectivas, até o ponto de intercessão com as ligações de propriedade dos 

condôminos ou do outro subcondomínio; 

d) calhas, os condutores de águas pluviais, dutos, receptáculos de lixo e suas 

respectivas instalações das Torres 1 e 2; 

e) casas de bombas, cisternas, barrilete e caixas d’água das Torres 1 e 2; 

f) hall de entrada, circulações e escadas das Torres 1 e 2; 

g) elevadores, respectivos poços, máquinas e acessórios das Torres 1 e 2; 

h) guarita, áreas de funcionários, central de GLP, lixeiras, áreas técnicas e 

bicicletários das Torres 1 e 2; 

i) rampas e áreas de circulação e manobra de veículos dos Subsolos 1 e 2; 

j) áreas de recreação coberta e descoberta das Torres 1 e 2; 

k) estacionamento de visitantes com 07 vagas descobertas; 

l) e tudo o mais que pela própria natureza do serviço ou destinação seja coisa 

de uso comum e esteja localizado na área destinada ao subcondomínio 01. 

 

- Com relação ao subcondomínio 02 

a) solo com área de 60.485,01 m², no qual serão construídas as Torres 3 a 7; 

b) fundações, paredes laterais, paredes mestras, colunas de sustentação, lajes, 

vigas e telhados das Torres 3 a 7; 

c) encanamentos de água e esgoto, luz, telefone, bem como, as instalações 

respectivas, até o ponto de intercessão com as ligações de propriedade dos 

condôminos ou do outro subcondomínio; 

d) calhas, os condutores de águas pluviais, dutos, receptáculos de lixo e suas 

respectivas instalações das Torres 3 a 7; 

e) casas de bombas, cisternas, barrilete e caixas d’água das Torres 3 a 7; 

f) hall de entrada, circulações e escadas das Torres 3 a 7; 

g) elevadores, respectivos poços, máquinas e acessórios das Torres 3 a 7; 

h) portaria 1, áreas de funcionários, central de GLP, lixeiras, áreas técnicas e 

bicicletários das Torres 3 a 7; 

i) rampas e áreas de circulação e manobra de veículos dos Subsolos 3, 4, 5, 6, 

7, 8 e 9; 
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j) áreas de recreação coberta e descoberta das Torres 3 a 7; 

k) estacionamento de visitantes com 10 vagas cobertas e 10 vagas descobertas; 

l) Unidade de Interesse de Preservação; 

m) bosque; 

n) e tudo o mais que pela própria natureza do serviço ou destinação seja coisa 

de uso comum e esteja localizado na área destinada ao subcondomínio 02. 

 

• Localização das unidades 

Para quem observar o imóvel da av. Cândido Hartmann o subcondomínio 01 

localizar-se-á na frente e no lado direito do imóvel e o subcondomínio 02 localizar-se-á do 

meio aos fundos do imóvel. 

 

- Subcondomínio 01 

Para quem observar o imóvel da av. Cândido Hartmann, a Torre 1 estará localizada 

no lado esquerdo do subcondomínio e a Torre 2 estará localizada no lado direito do 

subcondomínio. 

Torres 1 e 2: Para quem adentra o hall principal, na frente da torre e à esquerda, o 

apartamento de final 03 será o primeiro, o apartamento de final 02 será o segundo e o 

apartamento de final 01 será o terceiro; na frente da torre e à direita, o apartamento de final 

07 será o primeiro, o apartamento de final 08 será o segundo e o apartamento de final 09 

será o terceiro; nos fundos da torre e à esquerda, o apartamento de final 04 será o primeiro, 

o apartamento de final 05 será o segundo e o apartamento de final 06 será o terceiro; nos 

fundos da torre e à direita, o apartamento de final 12 será o primeiro, o apartamento de final 

11 será o segundo e o apartamento de final 10 será o terceiro. 

 

- Subcondomínio 02 

Para quem observar o imóvel da av. Cândido Hartmann, entrando pela portaria 1, no 

centro do imóvel passando logo após a UIP, estarão 03 (três) torres sendo, à direita a Torre 

3, no centro a Torre 4 e à esquerda a Torre 5; nos fundos do imóvel à esquerda estará a 

Torre 6 e à direita a Torre 7. 

Torres 3 e 5: Para quem observa a torre de frente para seu acesso, na frente do 

edifício e da esquerda para a direita, o apartamento de final 02 será o primeiro, o 

apartamento de final 04 será o segundo e o apartamento de final 06 será o terceiro; nos 

fundos do edifício e da esquerda para a direita, o apartamento de final 01 será o primeiro, o 

apartamento de final 03 será o segundo e o apartamento de final 05 será o terceiro. 
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Torre 4: Para quem observa a torre de frente para seu acesso, na frente do edifício, o 

apartamento de final 02 estará do lado esquerdo e o apartamento de final 04 estará do lado 

direito; nos fundos do edifício, o apartamento de final 01 estará do lado esquerdo e o 

apartamento de final 03 estará do lado direito. 

Torre 6: Para quem observa a torre de frente para seu acesso, na frente do edifício, 

da esquerda para a direita, o apartamento de final 02 será o primeiro, o apartamento de final 

04 será o segundo e o apartamento de final 06 será o terceiro; nos fundos do edifício e da 

esquerda para a direita, o apartamento de final 01 será o primeiro, o apartamento de final 03 

será o segundo e o apartamento de final 05 será o terceiro. 

Torre 7: Para quem observa a torre de frente para seu acesso, na frente do edifício e 

da esquerda para a direita, o apartamento de final 06 será o primeiro, o apartamento de final 

04 será o segundo e o apartamento de final 02 será o terceiro; nos fundos do edifício e da 

esquerda para a direita, o apartamento de final 05 será o primeiro, o apartamento de final 03 

será o segundo e o apartamento de final 01 será o terceiro. 

 

• Acesso às unidades 

O acesso de veículos ao subcondomínio 01 será feito por uma entrada e uma saída 

pela av. Cândido Hartmann; o acesso de pedestres será feito, também, por entrada 

exclusiva, pela mesma avenida. O acesso de veículos ao subcondomínio 02 será feito por 

duas entradas pela av. Cândido Hartmann; o acesso de pedestres será feito, também, por 

entrada exclusiva, pela mesma avenida.  

Haverá, também, 02 (dois) acessos de veículos pela rua Nicolau José Gravina, 

sendo um acesso para veículos de emergência e o outro acesso apenas preservação visual 

UIP. 

 

3.2. Descrição e finalidade do projeto 

 

O empreendimento condomínio Parque das Artes responde a uma demanda por 

condomínios residenciais que combine segurança e proximidade com elementos naturais. 

Localizado a aproximadamente 700 m do Parque Barigui (400 m, pela av. Cândido 

Hartmann), seu acesso ocorrerá por via com paisagem preponderantemente verde e de 

bairro, Cascatinha, de caráter eminentemente residencial com oferta de serviços básicos 

essenciais, estão na base da justificativa para esse empreendimento (Figura 3). 

Conforme Alvará para a Execução da Obra nº 323.604 de 2019, define-se o uso da 

edificação “como conjunto habitacional de edifícios de apartamentos”, com área total 
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construída de 41.026,62 m². São sete blocos de habitação coletiva, divididos em dois 

subcondomínios que totalizam 196 apartamentos (Figura 4). As obras incluem: 

• Condomínio 1, denominado “Escultores”, composto por duas torres (Di Bella e Alfi 

Vivern), de quatro andares com 94 unidades de um e dois quartos; 

• Condomínio 2, denominado “Pintores”, composto por cinco torres (Zimmerman, 

Poty, Ricardo Krieger, Calderari, e Domício Pedroso) de quatro andares, com 102 

unidades de 3 e 4 quartos. 

 

O Alvará para a execução da obra possui nº 323.604, de 26 de junho de 2019 (Anexo 

4).  

 
 

Figura 3 - Contextualização dos limites da propriedade em que será implantando o empreendimento. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 
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Figura 4 - Implantação dos subcondomínios do empreendimento. 

 
Fonte: adaptado do mapa fornecido pela Piemonte, 2021. 

 

Faz parte do empreendimento a preservação de construção listada como Unidade de 

Interesse de Preservação (UIP), a qual abrigará obras dos artistas homenageados com seus 

nomes nas torres e servirá também como área de uso comum: administração do 

condomínio, biblioteca infantil e espaço leitura, sala de jogos, sala de reuniões, mídia room, 

office, espaço gourmet e a própria galeria de arte.  

Ademais, é imperativo ao empreendimento a manutenção do Fragmento conservado 

de vegetação nativa (Bosque Nativo Relevante BO-47.0-13-01), com 41.772,92 m² – o que 

corresponde a 62,4% da área total do terreno de 66.734,70 m². Inserido no bosque 

encontra-se área de APP, a qual corresponde a 12.800 m², aproximadamente 19,18% da 

área do terreno. Nessa área situa-se uma nascente.  

O empreendimento conta também com uma Autorização Ambiental, do qual faz parte 

um Parecer Técnico para Execução de Obra AEO nº 12001019, datado de 2012 (Anexo 3). 

Considerando o zoneamento, as dimensões do lote e a presença de Bosque Nativo 

Relevante e APP, além de se considerar os Decretos Municipais nº 194/20001 e nº 

919/20102, o potencial construtivo do empreendimento admitido é de até quatro pavimentos, 

 
1  Decreto Municipal nº 194/2000: “Regulamenta o Art. 15, § 1º, Inciso XVII, da Lei nº 9.800, de 03 de 

janeiro de 2000, estabelece condições especiais de aproveitamento para os terrenos integrantes do 

Setor Especial de Áreas Verdes, e dá outras providências”. 
2  Decreto Municipal nº 919/2010: “Altera a redação dos artigos 1º, 2º e do anexo III, do Decreto 

nº 194/2000”. 

about:blank


 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

39 

desde que sejam preservadas integralmente as áreas de vegetação mencionadas acima. A 

admissão desse potencial na Zona Residencial 1 – ZR1 (processo 01-107361/2011) está 

protocolada no Conselho Municipal de Urbanismo (sob nº 04.307/2011). 

Há também um trâmite de renovação do alvará de construção – Protocolo CMU nº 

04267/2020, Processo nº 01-113278/2020, cuja conclusão está condicionada à realização 

do EIA/RIMA. 

A partir dessas definições, tem-se que a área total construída é de 41.026,62 m² e a 

área computável é de 21.283,66 m², o que corresponde a cerca de 31,9% do potencial que o 

terreno permitiria.  

As torres do projeto se dividem conforme layout apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Composição das unidades residenciais do empreendimento. 

Torre Composição 

TORRE 1 

12 unidades por andar 

Total 47 unidades 

18 unidades de 1Q – 44,68 m² 

6 unidades de 2Q – 67,26 m² 

8 unidades de Coberturas Duplex 1Q – 72,28 m² 

4 unidades de Coberturas Duplex 2Q – 98,61 m² 

9 unidades de Gardens 1Q – 44,56 m² 

2 unidades de Gardens 2Q – 67,44 m² 

TORRE 2 

12 unidades por andar 

Total 47 unidades 

18 unidades de 1Q – 44,68 m² 

6 unidades de 2Q – 67,26 m² 

8 unidades de Coberturas Duplex 1Q – 72,28 m² 

4 unidades de Coberturas Duplex 2Q – 98,61 m² 

9 unidades de Gardens Duplex 1Q – 66,74 m² 

2 unidades de Gardens Duplex 2Q – 99,25 m² 

TORRE 3 

6 unidades por andar 

Total 23 unidades 

6 unidades de 3Q – 129,25m² à 154,66 m² 

6 unidades de 4Q – 179,90 m² 

3 unidades de Coberturas Duplex 3Q – 162,23 m² 

3 unidades de Coberturas Duplex 4Q – 240,27 m² 

2 unidades de Gardens Duplex 3Q – 183,12 m² à 210,03 m² 

2 unidades de Gardens 4Q – 178,28 m² 

1 unidade de Garden Duplex 4Q – 254,83 m² 

TORRE 4 

4 unidades por andar 

Total 15 unidades 

8 unidades de 3Q – 132,43 m² 

4 unidades de Duplex 3Q – 149,00 m² à 157,05 m² 

2 unidades de Gardens 3Q – 132,95 m² à 139,59 m² 

1 unidade de Garden Duplex 3Q – 191,20 m² 

TORRE 5 

6 unidades por andar 

Total 22 unidades 

6 unidades de 3Q – 129,25 m² à 154,66 m² 

6 unidades de 4Q – 179,90 m² 

3 unidades de Coberturas Duplex 3Q – 162,23 m² 

3 unidades de Coberturas Duplex 4Q – 240,27 m² 

2 unidades de Gardens 3Q – 128,45m² à 147,77 m² 

2 unidades de Gardens 4Q – 178,2 8m² 
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Torre Composição 

TORRE 6 

6 unidades por andar 

Total 21 unidades 

8 unidades de 3Q – 130,26m² à 131,49 m² 

4 unidades de Duplex 3Q – 132,650 m² à 177,65 m² 

2 unidades de Gardens 3Q – 124,93 m² 

3 unidades de Gardens Duplex 3Q – 132,87 m² à 182,19 m² 

4 unidades de Coberturas Duplex 3 Q – 132,60 m² 

TORRE 7 

6 unidades por andar 

Total 21 unidades 

8 unidades de 3Q – 130,26 m² à 131,49 m² 

4 unidades de Duplex 3Q – 132,650 m² à 177,65 m² 

2 unidades de Gardens 3Q – 124,93 m² 

3 unidades de Gardens Duplex 3Q – 132,87 m² à 182,19 m² 

4 unidades de Coberturas Duplex 3 Q – 132,60 m² 

Fonte: EMPREENDEDOR. 

 

Em termos de garagem para os moradores, tem-se um total de 312 vagas, as quais 

geram 440 capacidades, divididas em 128 vagas duplas e 184 vagas simples. Considerando 

o total de 196 unidades, isso garante uma média de 2,24 vagas por apartamento, 

confirmando o atendimento à totalidade da demanda dos moradores. O projeto deverá 

considerar o Decreto Municipal nº 1021/2013, naquilo que diz respeito às dimensões e à 

geometria das vagas e acessos. Do referido decreto, destaca-se as seguintes exigências, 

todas elas atendidas pelo projeto arquitetônico: 

• Extensão máxima da guia rebaixada ao longo da via pública igual à largura do 

acesso mais 25%, limitada a 7,20 m;  

• Para o caso de entrada e saída independentes a partir da rua, com largura 

obrigatória de 5,00 m, permitida guia rebaixada com 10,00 m e rampas contíguas 

de 5,00 m cada, desde que a testada possua mínimo de 20,00 m;  

• Mínimo de 10,00 m de distância da esquina em relação ao encontro dos 

alinhamentos prediais;  

• Para estacionamentos com área superior a 2.000,00 m², mínimo 25,00 m de 

distância da esquina em relação ao encontro dos alinhamentos prediais;  

• O acesso de veículos deverá ser independente do acesso de pedestres; 

• A largura mínima do acesso interno deverá ser 5,00 m para mão dupla, 

considerando o empreendimento ter mais de 60 vagas; 

• Trecho em nível à via pública com extensão mínima de 3,50 m; 

• Quantidade de vagas de garagem: uma vaga para cada unidade habitacional (ou 

uma para cada quatro unidades de quitinetes). 

 

Adicionalmente às vagas para moradores, o empreendimento planeja a oferta de 

sete vagas para visitantes no condomínio 1 e outras 20, no condomínio 2. Isso significa um 
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percentual de 7,5% e de 18,6%, respectivamente, de oferta adicional de vagas (Quadro 3). 

O percentual maior dessa oferta ocorre no condomínio 2, justamente aquele com maior área 

e com maior número de pessoas e mais geradores de fluxos de origem e de destino. Isso 

reflete positivamente no uso das duas vias transversais mais próximas ao terreno do 

empreendimento, onde ainda é permitido estacionar. Supõe-se, entretanto, que o aumento 

no uso de aplicativos para transporte e a proibição de se estacionar ao longo da av. Cândido 

Hartmann já impõe uma situação que não terá como ser alterada com a implantação do 

empreendimento. 

 

Quadro 3 - Distribuição das vagas de estacionamento do empreendimento. 

Subcondomínio 1 - Escultores Subcondomínio 2 - Pintores 

95 vagas - 122 capacidades 217 vagas - 318 capacidades 

Torre 01 
47 vagas 
16 duplas e 31 simples 

Torre 03 
51 vagas 
14 duplas e 37 simples 

Torre 02 
48 vagas 
11 duplas e 37 simples 

Torre 04 
28 vagas 
14 duplas e 14 simples 

07 vagas para visitantes Torre 05 
50 vagas 
26 duplas e 24 simples 

 

Torre 06 
48 vagas 
18 duplas e 30 simples 

Torre 07 
40 vagas 
29 duplas e 11 simples 

20 Vagas para visitantes (10 cobertas) 

Fonte: EMPREENDEDOR 

 

Para além das 27 vagas para visitantes, as áreas de usos comuns do 

empreendimento (Figura 5) são: praça de convivência, lavanderia, netspace, fitness, spa, 

sauna úmida, sauna seca, lounge bar, deck externo, lounge bar, sala de jogos, salão de 

festas, playground, quadra poliesportiva, piscina coberta, piscina aberta de adulto, piscina 

aberta infantil, descanso piscina, recreação coberta, jardim, playground, brinquedoteca, sala 

de carteado e espaço família.  
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Figura 5 - Áreas comuns do empreendimento.  

 
Fonte: EMPREENDEDOR. 

 

Como indicado anteriormente, é destaque entre o conjunto de espaços comuns, a 

edificação em alvenaria, com 1.835,68 m², classificada como UIP e denominada pelo projeto 

como “Casa das Artes” (Figura 6 e Figura 7). Vide item específico. 

 

Figura 6 - Casa das Artes (estado atual). 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 
 
 

 
 
 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

43 

Figura 7 - Casa das Artes (uso futuro com galeria e biblioteca). 

  

Fonte: EMPREENDEDOR  

 

O alvará de construção para o empreendimento Parque das Artes, de nº 323.604, de 

2019, já inclui o alvará de restauro da Casa Calisto. Vale lembrar que este alvará fora 

primeiramente expedido em 2014 e foi reativado em 2017 (ratificado pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo pelo documento NAJ-SMU, no processo 01-73340/2017). Desse 

processo resulta o referido Alvará nº 323604, de 26 de junho de 2019 (Anexo 4), o qual 

mantém o chamado “alvará de restauro”, sem incluí-lo como condicionante de “vistoria de 

conclusão de obra”.  

A legislação municipal que especifica o tratamento a ser dado para essa UIP é o 

Decreto nº 662/2002, o qual trata da possível redução do Imposto Territorial Urbano (IPTU) 

para imóveis assim classificados, e a posterior transformação em lei, a nº 14.794/2016, já 

com a lista das UIPs no município. 

Quanto ao Decreto nº 662/2002, o qual regulamenta a redução de IPTU para imóveis 

considerados como patrimônio histórico-cultural, tem-se, em seu art. 3º, que, para avaliação 

dos imóveis de interesse de preservação serão aplicados os seguintes critérios: 

 

“I - Condições de Preservação, Manutenção e Restauração do Imóvel; 

II - Condições de Uso e Ocupação do Imóvel.” 

 

Seu artigo 4º estabelece os critérios de avaliação dos imóveis. Esses poderão ser: 

 

“i - imóveis em excelente estado de conservação são aqueles que 

apresentam as características arquitetônicas internas e externas e as 

técnicas construtivas predominantemente originais e em perfeito estado, 

que têm garantida a sua segurança, estabilidade e integridade, e 

apresentam uso compatível com seu valor histórico-cultural; 

ii - imóveis em bom estado de conservação são aqueles que atendem aos 

parâmetros definidos no inciso i deste artigo, porém sofreram intervenções 
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que alteraram seus espaços internos ou que alteraram as técnicas 

construtivas originais no interior do edifício; 

iii - imóveis em razoável estado de conservação são aqueles cujo uso é 

compatível com seu valor histórico-cultural, cujas condições de segurança, 

estabilidade e integridade estão garantidas, que mantém as características 

arquitetônicas e construtivas externas originais, mas que necessitam de 

serviços de conservação para enquadrarem-se nos incisos i e ii deste artigo; 

iv - imóveis em estado precário de conservação, descaracterizados ou em 

ruínas são aqueles que não apresentam condições mínimas de segurança, 

estabilidade e integridade, cujas características arquitetônicas e construtivas 

externas originais tenham sido descaracterizadas, que apresentam uso 

incompatível com o seu valor histórico-cultural, ou que estejam em ruínas.” 

 

A Lei nº 14.794/2016 adiciona valor de execução ao Decreto que a antecede, detalha 

estruturas administrativas para análise dos patrimônios, estabelece regras mais claras para 

a preservação desejada, define possíveis reduções no IPTU e penalidades no caso de não 

cumprimento por parte do proprietário daquilo estatuído quando da criação da UIP. A obra 

que resultar do alvará de restauro da Casa Calisto será, pois, avaliada segundo o 

estabelecido nesta Lei e, a partir da avaliação do resultado, estabelecido o desconto no 

IPTU. No anexo desta lei, está incluída a UIP em questão. 

 

Figura 8 – Imagens do Projeto Arquitetônico, Estrutural e Decorativo do Subcondomínio 1 - 

Escultores. 
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Fonte: imagens fornecidas pelo empreendedor. 

 

Figura 9 – Imagens do Projeto Arquitetônico, Estrutural e Decorativo do Subcondomínio - Pintores. 
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Fonte: imagens fornecidas pelo empreendedor. 

 

O canteiro e a própria obra encontram-se de certa maneira isolados no terreno e sem 

vizinhos imediatos com uso residencial ou de trabalho. A ligação de água para uso no 

referido canteiro será conectada com a rede pública da Sanepar. O seu esgotamento 

sanitário ocorrerá em fossa séptica selada, com a retirada dos dejetos por meio de 

caminhão limpa fossa. Para a entrega da obra, será necessário realizar a extensão da rede 

de esgoto. Até que não seja concluída o empreendedor trabalhará com fossas sépticas. 

Outra obra temporária é o plantão de vendas (Figura 10) que dispõe de 255 m², o 

decorado dispõe de 176 m² e a sala de reunião de 67 m², com vagas de estacionamento. 

Essa disponibilidade de vagas com espaço de manobra interno ao terreno é importante pelo 

fato de ele se localizar junto à av. Cândido Hartmann.  

 

Figura 10 - Plantão de Vendas. 
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Enquanto a localização do plantão de vendas se dá junto à testada, mas com vagas 

para visitantes, o canteiro é implantado de modo recuado. Ao final das obras ambas as 

estruturas serão totalmente removidas. 

 

3.3. Indicação das áreas de acesso ao empreendimento 

 

O acesso principal ao empreendimento ocorrerá pela av. Cândido Hartmann, com 

portaria principal para uso cotidiano dos moradores e visitantes, tanto para veículos quanto 

pedestres. Há, ainda, outros dois acessos secundários/técnicos, que se dão pela rua 

Nicolau José Gravina (Figura 11). 

 

Figura 11 - Acessos ao empreendimento. 

 

Fonte: imagem fornecida pelo Empreendedor, 2021.  

 

Os dois acessos principais ao empreendimento se darão pela av. Cândido Hartmann 

em 90º, em duas vias (entrada e saída), com canteiro central e independente do acesso de 

pedestres (Figura 12 e Figura 13). Cada um desses acessos adentra a um dos dois 

condomínios. Essa divisão, considerando a grande testada do empreendimento para a av. 

Cândido Hartmann, contribui para a redução de tempos de manobra para entrada e saída do 

empreendimento.  
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Figura 12 - Acesso principal 1. 

 
Fonte: imagem fornecida pelo Empreendedor, 2021. 

 

Figura 13 - Acesso principal 2. 

 
Fonte: imagem fornecida pelo Empreendedor, 2021. 

 

Há, ainda, outras duas entradas secundárias ou acessos técnicos, pela rua Nicolau 

José Gravina. O acesso técnico 1 é destinado ao Corpo de Bombeiros, assim constituído 

por exigência estadual. Segundo a proposta, o portão permanecerá fechado e só será 

utilizado em caso de emergência (Figura 14). 
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Figura 14 - Acesso destinado ao Corpo de Bombeiros. 

Fonte: Prancha arquitetura P044-ARQ-PL-001-R05 fornecida pelo Empreendedor, 2021. 

 

O acesso técnico 2, por sua vez, não será utilizado. Sua existência se justifica por 

manter a permanência visual da UIP, exigência do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC). Conforme indicado no parecer emitido pela Comissão de 

Avaliação do Patrimônio Cultural (CAPC), sob processo nº 01-154043/2019.  

 

Figura 15 - Acesso à Unidade de Interesse de Preservação. 

 
Fonte: Prancha arquitetura P044-ARQ-PL-001-R05 fornecida pelo empreendedor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

52 

Figura 16 - Detalhe do parecer emitido pela CAPC referente à Unidade de Interesse de Preservação. 

 
Fonte: PMC, 2020. 

 

3.4. Cronograma 

 

A obra está prevista para ser executada em 36 meses para o condomínio 2 e em 24 

meses para o condomínio 1, como serão executadas simultaneamente, considera-se o 

prazo total de 36 meses. Os serviços seguirão as etapas descritas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Atividades a serem desenvolvidas durante as obras de implantação do empreendimento. 

Serviços 

01. Operação de canteiro 14. Impermeabilização e tratamentos 

02. Máquinas e ferramentas 15. Coberturas 

03. Segurança no trabalho 16. Revestimento de fachadas 

04. Equipe Técnica 17. Revestimento de paredes 

05. Contenções 18. Revestimento de pisos 

06. Terraplanagem 19. Revestimento de forros 

07. Fundações profundas 20. Pinturas em geral 

08. Blocos e baldrames 21. Esquadrias em madeira 

09. Supraestrutura 22. Esquadrias em ferro 

10. Alvenarias e divisórias 23. Esquadrias em alumínio e vidro 

11. Instalações elétricas 24. Louças e metais 

12. Instalações hidráulicas 25. Obras complementares 

13. Instalações especiais  

Fonte: empreendedor, adaptado por Ecossistema. 
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3.5. Estimativa de investimento 

 

A estimativa de investimento total do empreendimento em reais é de R$ 

220.499.400,00 (duzentos e vinte milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e 

quatrocentros reais). 

 

3.6. Estimativa de volumes de corte e aterro 

 

A movimentação do solo corresponde a 85.323,14 m³ de corte e 1.375,78 m³ de 

aterro conforme indicação em projeto de terraplanagem (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Análise de corte e aterro. 

Localização 
Corte 
(m³) 

Aterro 
(m³) 

Fator 
empolamento 

Corte 
(ajustado) (m³) 

Aterro 
(ajustado) (m³) 

Acessos e acessórios 4242,20 580,40 1,40 5939,08 812,56 

Torres 1 e 2 20080,07 353,30 1,40 28112,10 494,62 

Torre 3 8800,41 3,84 1,40 12320,57 5,38 

Torres 4 e 5 13176,48 24,97 1,40 18447,07 34,96 

Torres 6 e 7 11378,15 0,01 1,40 15929,41 0,01 

Taludes 3267,79 20,18 1,40 4574,91 28,25 

Total 60945,10 982,70 1,40 85323,14 1375,78 

Saldo (aterro-corte)  -59962,40   -83947,36 

 

3.7. Identificação das áreas de destinação do solo 

 

O volume da escavação deve ser destinado à área de aterro no Município de 

Fazenda Rio Grande, na av. Francisco Ferreira da Cruz, nº 783, conforme Parecer Técnico 

AAT – 20000052 – Autorização Ambiental para execução de Aterro (Figura 17).  
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Figura 17 - Parecer Técnico AAT – 20000052. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2020. 
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O condomínio 1 (Torres 1 e 2) está com prazo de execução de 24 meses. A 

escavação bruta está prevista para ser executada em 3 meses (meses 2, 3 e 4), sem contar 

a retirada de terra dos blocos, muro de arrimo etc. Estima-se retirar cerca de 30 caminhões 

por dia (de segunda a sexta) durante esse período.  

O condomínio 2 (Torres 3 a 7) tem prazo de execução de 36 meses. A escavação 

bruta deve ser executada em 5 meses (meses 1, 2, 3, 4 e 5), sem contar a retirada de terra 

dos blocos, muro de arrimo etc. Prevê-se a retirada de 35 caminhões em média por dia (de 

segunda a sexta) durante esse período. 

Sugere-se que esse trabalho não ocorra nos horários de pico (7h00-8h00 e 17h00-

19h00) e que a empresa seja devidamente regulamentada junto ao município. A depender 

das condições de chuva é necessário o lavado dos rodados antes de cada saída dos 

caminhões da obra.  
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4. ASPECTOS JURÍDICOS 

 

4.1. Licenciamento ambiental 

 

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com alterações 

posteriores e com regulamento aprovado pelo Decreto nº 88.351, de 01 de junho de 1983, 

revogado equivocadamente pelo Decreto nº 99.604, de 13 de outubro de 1990 e substituído 

posteriormente pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, em vigor com alterações. 

Num momento anterior, a Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980, que dispõe sobre as 

diretrizes básicas nas áreas críticas de poluição e dá outras providências, no Artigo 9º, 

instituía pela primeira vez na legislação brasileira a figura jurídica do licenciamento 

ambiental, resultado de longa luta dos setores ambientalistas, em especial da Sociedade 

Brasileira de Direito do Meio Ambiente (SOBRADIMA), marco histórico na evolução 

doutrinária do Direito Ambiental Brasileiro, capitaneada pelo Professor Doutor Paulo Affonso 

Leme Machado, merecidamente considerado um dos pilares deste ramo do Direito. 

A Constituição de 1988 albergou a normativa infraconstitucional que a antecede. No 

plano ambiental, o Programa Nossa Natureza (PNN), capitaneado pelo General Rubens 

Bayma Denys, à época Ministro Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, 

conforme Relatório publicado do Diário Oficial da União de 12 de março de 1990, p. 4894-

4899, “concebido, originalmente, para proteger o complexo de ecossistemas da Amazônia 

legal, os estudos aconselharam outras medidas importantes que têm abrangência sobre 

todo o Território Nacional”. Com efeito, o PNN, além da criação do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e de 29 Unidades de 

Conservação (UCs), fez a adequação da legislação ambiental à nova Constituição: foram 

promulgadas ou alteradas 13 leis, editados 21 decretos, além de uma dezena de 

Resoluções e Portarias. Dentre as Leis, ganha destaque a de nº 7.804, de 18 de julho de 

1989, que alterou a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a PNMA. 

A Lei da PNMA determina que atividades utilizadoras de recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de provocar degradação 

ambiental demandam licenciamento ambiental prévio (Art. 10). 

Considera que os recursos ambientais são: a atmosfera; as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas; os estuários; o mar territorial; o solo; o subsolo; os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora (Inc. V do Art. 3º). Entende por degradação da qualidade 

ambiental a alteração adversa das características do meio ambiente (Inc. II do mesmo Art. 

3º). Define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
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direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente à biota; d) afetem as condições sanitárias e estéticas do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

 

4.2. Constitucionalidade, legalidade, vigência e validade das Resoluções do 

CONAMA 

 

No inciso IV do Art. 9º da PNMA, o licenciamento ambiental e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras restam definidos como um dos seus instrumentos. No 

primeiro Inciso do Artigo anterior, já atribuía a Lei competência ao Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), para estabelecer normas e critérios para tais licenciamentos. É 

farta a produção doutrinária quanto à constitucionalidade, legalidade, vigência e validade 

das Resoluções do CONAMA, que também se respalda em jurisprudência consolidada. As 

Resoluções do CONAMA têm poder normativo diretamente derivado da Lei da PNMA e 

respaldo constitucional, na medida em que a Constituição Federal determina ao Chefe do 

Executivo a incumbência de expedir normas para o fiel cumprimento da lei (Inc. IV, Art. 84, 

CF). 

As Resoluções do CONAMA são fontes normativas do Direito Ambiental, com status 

de ato normativo abstrato e genérico similar à legislação em sentido estrito, cumprindo papel 

essencial à implementação da PNMA. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

(STF), que reconhece nas Resoluções do CONAMA ato normativo primário, dotado de 

generalidade e abstração suficientes a permitir o controle concentrado ou abstrato da 

constitucionalidade, conforme destacou o ministro Luiz Edson Fachin no julgamento da ADI 

5547/DF, julgado pelo Plenário Virtual do STF, em 22/09/2020. 

Da mesma forma, é errôneo o entendimento de alguns quanto à derrogação de 

Resoluções do CONAMA por legislação superveniente, como tem sido dito das Resoluções 

nº 302 e 303, ambas de 20 de março de 2002, que regulamentam Áreas de Preservação 

Permanente (APPs). Bem assinalou o Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o CONAMA não exorbitou de sua 

competência, tratando-se de textos normativos recepcionados pela norma florestal, sem se 

contrapor nem à Lei de Proteção à Vegetação Nativa, que tem sido chamada de Código 

Florestal – Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, nem à Lei da Mata Atlântica – Lei nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

Atacar as Resoluções do CONAMA de qualquer dessas formas significa atentar 

contra o Princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental, matéria extensivamente tratada 
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pela doutrina, em especial na compilação dos trabalhos apresentados no Colóquio 

Internacional promovido em 29 de março de 2012 pela Comissão de Meio Ambiente do 

Senado Federal, com a presença de alguns dos maiores especialistas da área, com 

destaque para o emérito Professor Michel Prieur, Presidente do Centro Internacional de 

Direito Ambiental Comparado (CIDCE), sediado em Limoges, França. Suas abalizadas 

palavras merecem transcrição plena: 

 

“O ambiente é uma política-valor que, por seu peso, traduz uma busca 

incessante de um melhor ser, humano e animal, em nome do progresso 

permanente da sociedade. Assim, em sendo as políticas ambientais o 

reflexo da busca de um melhor viver, de um respeito à natureza, elas 

deveriam vedar todo tipo de regressão. 

O objetivo principal do Direito Ambiental é o de contribuir à diminuição da 

poluição e à preservação da diversidade biológica. Contudo, no momento 

em que o Direito Ambiental é consagrado por um grande número de 

constituições como um novo direito humano, ele é paradoxalmente 

ameaçado em sua essência. Em vista disso, não deveria o Direito Ambiental 

entrar na categoria das regras jurídicas eternas, irreversíveis e, assim, não 

revogáveis, em nome do interesse comum da Humanidade? 

No atual momento, são várias as ameaças que podem ensejar o recuo do 

Direito Ambiental: a) ameaças políticas: a vontade demagógica de 

simplificar o direito leva à desregulamentação e, mesmo, à “deslegislação” 

em matéria ambiental, visto o número crescente de normas jurídicas 

ambientais, tanto no plano internacional quanto no plano nacional; b) 

ameaças econômicas: a crise econômica mundial favorece os discursos que 

reclamam menos obrigações jurídicas no âmbito do meio ambiente, sendo 

que, dentre eles, alguns consideram que essas obrigações seriam um freio 

ao desenvolvimento e à luta contra a pobreza; c) ameaças psicológicas: a 

amplitude das normas em matéria ambiental constitui um conjunto 

complexo, dificilmente acessível aos não especialistas, o que favorece o 

discurso em favor de uma redução das obrigações do Direito Ambiental. 

As formas de regressão são diversas: a) excepcionais em Direito 

Internacional Ambiental, elas são difusas no Direito Comunitário, por 

ocasião da revisão de certas diretivas; b) nas normas de Direito Ambiental 

interno, entretanto, há, em vários países, uma crescente regressão, que é, 

nas mais das vezes, insidiosa: ela se dá por modificações aportadas às 

regras procedimentais, reduzindo a amplitude dos direitos à informação e à 

participação do público, sob o argumento de aliviar os procedimentos; ela 

ocorre, igualmente, pelas derrogações ou modificações das regras de 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

59 

Direito Ambiental, reduzindo ou transformando em inoperantes as regras em 

vigor. 

Em face dessas ameaças de regressão, os juristas ambientais devem reagir 

de maneira dura, com fundamento em argumentos jurídicos inquestionáveis. 

A opinião pública, uma vez alertada, não admitiria retrocessos na proteção 

ambiental, visto que isso implica ameaça à própria saúde humana” 

(MICHAEL PRIEUR, 2012, p. 11-13). 

 

Isto posto, há que destacar algumas das resoluções do CONAMA de interesse direto 

para o estudo em tela. A primeira delas é a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro 

de 1997, que regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na PNMA, 

com destaque para o seu Art. 6º, que dá competência ao órgão ambiental municipal quanto 

ao licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou daqueles 

que lhes forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio, por óbvio 

observando a legislação federal e estadual sobre a matéria. O Art. 12 do mesmo diploma 

legal prevê a possibilidade de definição de procedimentos específicos para as licenças 

ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade, obra ou 

empreendimento. 

Deve-se ainda considerar, frente aos aspectos específicos do imóvel e do seu 

entorno, as Resoluções CONAMA nº 302 e 303, ambas de 20 de março de 2002, que 

dispõe, respectivamente sobre os parâmetros, definições e limites de APPs de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno e sobre os mesmos tópicos das APPs em geral. 

Consoante notícia publicada no Portal do STF, a Ministra Rosa Weber, do STF, suspendeu 

os efeitos da Resolução CONAMA nº 500, de 19 de outubro de 2020, que revogou três 

normas anteriores do Órgão que tratavam do licenciamento para empreendimentos de 

irrigação e dos limites de APP. As decisões liminares se deram nas Arguições de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 747, 748 e 749, referendadas pelo 

Tribunal Pleno em 30 de novembro de 2020. As Resoluções revogadas voltam a ter eficácia 

plena. Leia-se a matéria do Portal do STF: 

 

Para a Relatora, a revogação das normas protetivas, sem que se 

procedesse à sua substituição ou atualização, compromete não apenas o 

cumprimento da legislação como a observância de compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil. “O ímpeto, por vezes legítimo, de 

simplificar o Direito Ambiental por meio da desregulamentação não pode ser 

satisfeito ao preço do retrocesso na proteção do bem jurídico”, disse. 
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Na sua avaliação, a Resolução vulnera princípios basilares da Constituição 

Federal (CF), sonega proteção adequada e suficiente ao direito fundamental 

ao meio ambiente equilibrado. De acordo com a Relatora, a norma tem 

como provável efeito prático, além da sujeição da segurança hídrica de 

parcelas da população a riscos desproporcionais, o recrudescimento da 

supressão de cobertura vegetal em áreas legalmente protegidas. 

Risco de degradação 

A Ministra Rosa Weber verificou a ocorrência do perigo de dano (periculum 

in mora), um dos requisitos para a concessão da cautelar, devido ao 

elevado risco de degradação de ecossistemas essenciais à preservação da 

vida sadia, ao comprometimento da integridade de processos ecológicos 

essenciais e à perda de biodiversidade, considerando que a Resolução está 

em vigor desde esta quarta-feira (28out2020). 

... omissis ...  

A seu ver, a medida viola o artigo 225 da CF, o qual prevê que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. O dispositivo também confere ao Poder 

Público a incumbência de preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

Código Florestal 

Já a Resolução 302/2002 prevê parâmetros, definições e limites de APPs 

de reservatórios artificiais e institui a elaboração obrigatória de plano 

ambiental de conservação e uso do seu entorno.  A Ministra Rosa 

Weber salientou que a revogação da norma viola as medidas previstas 

nessa área no novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), consideradas 

constitucionais pelo STF. 

A Relatora assinalou que o Código remete ao licenciamento ambiental do 

empreendimento a definição da faixa correspondente à área de preservação 

permanente no entorno de reservatórios artificiais decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais. 

Segundo a Ministra, ainda que haja necessidade de ajustes na Resolução 

do CONAMA para se adequar ao novo Código Florestal, a simples 

revogação da norma causa “intoleráveis” ausência de regras e descontrole 

regulatório, situação incompatível com a ordem constitucional em matéria 

de proteção do meio ambiente. 

Retrocesso 

Por último, a Relatora frisou que a Resolução 303/2002, que prevê 

parâmetros e limites às APP e considera que as áreas de dunas, 

manguezais e restingas têm função fundamental na dinâmica ecológica da 
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zona costeira, é plenamente compatível ao direito fundamental ao meio 

ambiente equilibrado. Para ela, a revogação da norma distancia-se dos 

objetivos definidos no artigo 225 da CF e na Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/1981), sendo um “verdadeiro retrocesso relativamente 

à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio 

ambiente”. 

Assim, a Ministra Rosa Weber suspendeu, até o julgamento do mérito das 

ações, os efeitos da Resolução 500/2020, com a imediata restauração da 

vigência e eficácia das Resoluções 284/2001, 302/2002 e 303/2002, todas 

do CONAMA”. 

 

Simplificando, as Resoluções CONAMA nº 302 e 303/2002 estão com vigência plena 

e devem ser observadas no que dizem respeito às APPs que existem no imóvel, inclusive a 

nascente e a sanga registradas em visitas técnicas em campo. 

Outra norma de bastante importância, tendo em vista a perspectiva de aprovação do 

pedido de licenciamento, é a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, com 

diversas alterações posteriores, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil. 

 

4.3. Competência legislativa e administrativa do Município em matéria ambiental 

 

Retornando à PNMA, ela tem seu Regulamento no Decreto nº 99.274, de 06 de 

junho de 1990, que também regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe 

sobre a criação de Estações Ecológicas (ESEC) e Áreas de Proteção Ambiental (APA). O 

Decreto orienta no sentido de que as atividades dos órgãos ambientais, inclusive o 

licenciamento, devem evitar exigências burocráticas excessivas ou pedidos de informações 

já disponíveis (§ 3º do Art. 16), o que, de resto, integra os princípios basilares do serviço 

público elencados no Art. 37 da CF. Aliás, o Princípio da Eficiência é a melhor forma de 

servir ao interesse público e é também a melhor maneira de atender às necessidades da 

própria Administração Pública. 

No Artigo 17, o Decreto citado determina que “a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento do órgão estadual competente integrante do SISNAMA, sem prejuízo de 

outras licenças legalmente exigíveis”. 
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A Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, norma posterior e 

hierarquicamente superior à lei ordinária e mais ainda ao decreto regulamentador, fixou 

normas para a cooperação entre a União, os Estados e os Municípios nas ações 

administrativas ambientais, que decorrem do exercício de competência comum previsto no 

Art. 23 da CF, nos Incisos III (proteção de paisagens naturais notáveis), VI (proteção do 

meio ambiente e combate a todas as formas de poluição) e VII (preservação das florestas, 

da fauna e da flora), especialmente no que se refere ao licenciamento e à fiscalização. 

Nesse sentido, a própria Lei da PNMA já recebeu atualização, no Art. 17 L, onde se lê que 

“as ações de licenciamento ... omissis ...relacionadas à fauna, à flora e ao controle 

ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA”. O SISNAMA é constituído pelos órgãos e entidades da União, 

dos Estados e dos Municípios e pelas fundações (leia-se autarquias) instituídas pelo poder 

público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Na estrutura do 

SISNAMA, o CONAMA é o órgão deliberativo e normativo e os órgãos locais (municipais) 

são responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental. No caso em exame, isso justifica que a competência para o 

licenciamento ambiental esteja sendo exercida pela Prefeitura de Curitiba e não pelo estado 

do Paraná. 

Ainda em se tratando da competência do Município em matéria ambiental, há que 

referir-se ao exercício, de um lado da competência legislativa, onde ocorre o que pode ser 

chamado de “condomínio legislativo”, que expressa a competência concorrente das 

entidades federativas e as competências complementar e suplementar exercidas pelo 

Município, na estrutura que tem sido nominada como federalismo cooperativo ecológico 

estabelecido pela Constituição Cidadã e consolidado na jurisprudência do STF. A União é 

responsável pela edição das normas gerais que os Estados e Municípios complementam de 

acordo com suas peculiaridades regionais e locais. Essas normas gerais fixam um patamar, 

um piso normativo mínimo vinculante para os entes federados, vedando sua atuação 

legislativa para “aquém” dessa linha mínima protetiva, o que não impede que vão “além”, 

estabelecendo padrões mais rígidos de proteção ecológica no exercício de sua competência 

legislativa concorrente e suplementar. No abalizado entendimento do Desembargador Ingo 

Sarlet:  

 

Ademais, tal cooperação no exercício da competência legislativa 

concorrente dos entes federativos é delimitada por algumas premissas 

normativas ou princípios reitores, entre os quais, podemos destacar o 

princípio da proibição de retrocesso, princípio “in dubio pro natura” e o dever 
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de progressividade ou aprimoramento em relação à legislação ambiental, 

com o objetivo de assegurar um marco jurídico mais protetivo e rígido. De 

acordo com o que foi referido anteriormente, como já decidiu o STF em 

inúmeros julgados, é legítima a atuação dos entes federativos menores (no 

caso, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) no sentido de legislar 

supletivamente em temas ou aspectos não tratados pela União no âmbito 

da “norma geral”, bem como legislar concorrentemente à norma geral para 

estabelecer um standard ou patamar legislativo mais protetivo ou rígido 

(SARLET, 2020, p.3). (itálicos do original). 

 

Muita discussão já foi provocada na busca do entendimento do interesse local 

mencionado no Inc. I do Art. 30 da CF que, grosso modo, legitima a competência originária 

do Município quanto ao poder legiferante e nesse sentido tem caminhado tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência, tendo o STF reiteradamente declarado constitucionais normas 

editadas pelos Municípios na proteção ao meio ambiente e no combate à poluição. 

De outro lado, o Município compartilha da competência administrativa, que é comum 

a toda a Administração Pública nos três níveis, federal, estadual e municipal, seja pelo teor 

do Art. 23, seja pelo direito-dever de defender e preservar, para as presentes e para as 

futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, de acordo com o ditame do Art. 225, ambos da CF. 

No entender do decano do STF, Ministro Celso de Mello, ora aposentado, “os municípios 

formam um elo fundamental na cadeia de proteção ambiental. É a partir deles que se pode 

implementar o princípio ecológico de agir localmente e pensar globalmente” (ConJur, 2017, 

p.2). 

 

4.4. Estudo de Impacto Ambiental 

 

Já se disse que o estudo prévio de impacto ambiental, no licenciamento de obras e 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, é preceito 

constitucional (Inc. IV, § 1º, Art. 225, CF). 

Também já foi visto que a Lei nº 6.938/81, além de albergada pela nova CF de 1988, 

foi devidamente atualizada pelo PNN e ainda por alterações posteriores, da mesma forma 

que o seu Decreto regulamentador. A avaliação de impactos ambientais é o terceiro dos 

instrumentos elencados no Art. 9º da Lei e contou com detalhamento no § 1º do Art. 17 do 

Decreto, que estabeleceu os itens que, dentre outros, devem constar, minimamente, dos 

estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento: o diagnóstico ambiental da área; a 

descrição da ação proposta e suas alternativas; a identificação, análise e previsão dos 
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impactos significativos, positivos e negativos. Reitera os deveres quanto à publicidade, tanto 

do pedido da licença quanto do acesso aos estudos (§§ 3º e 4º). 

Não pairam dúvidas quanto à constitucionalidade, legalidade, vigência e validade das 

Resoluções do CONAMA, dentre as quais aqui se destaca a de nº 001, de 23 de janeiro de 

1986, que estabelece “as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um 

dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente”. No Art. 2º, elenca as atividades 

modificadoras do ambiente que dependem de elaboração de EIA/RIMA para que seu 

licenciamento possa ser analisado pelos órgãos competentes, dentre as quais a do Inc. XV: 

“projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas de relevante interesse ambiental a 

critério da SEMA [hoje IBAMA] e dos órgãos municipais e estaduais competentes”. O 

entorno de uma UC de Proteção Integral, como o Parque Natural Municipal do Barigui 

(PNMB) é declaradamente uma área de relevante interesse ambiental. E o que se entende 

por projeto urbanístico? A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) expediu em 03 

de julho de 2020 a NBR 16636-3, que trata da elaboração e desenvolvimento de serviços 

técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, definindo na Seção 3: é a 

atividade técnica realizada por profissional habilitado, proveniente de estudos, pela qual é 

concebida uma intervenção no espaço urbano, podendo aplicar-se tanto ao todo como à 

parte do território. Entenda-se como um meio de planejar espaços novos e revitalizar 

espaços construídos, adequados ao contexto local, considerando as características da 

paisagem, topografia, população envolvida internamente e nas imediações, aspectos 

históricos e culturais, percepção dos usuários do meio e, muito importante, as infraestruturas 

básicas, como saneamento - disponibilidade de água e coleta de esgoto, existência de 

escolas e de assistência médica, transporte coletivo e sistema viário, dentre outras. Deve 

ainda estar adequado às normas locais e regionais de zoneamento, uso do solo, áreas 

ambientalmente protegidas e demais políticas públicas pertinentes. 

Isto posto, a elaboração e apresentação de EIA/RIMA deverá observar a ritualística 

própria, com a devida publicidade, para que possa ser exercida a cidadania ambiental. O 

dever de publicidade está estabelecido na Constituição e, mesmo antes dela, já integrava os 

regramentos do licenciamento ambiental. O direito à informação veio a se consolidar na Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no 

Inciso XXXIII do Art. 5º, no Inciso II do § 3º do Art. 37 e no § 2º do Art. 216 da Constituição 

Federal (CF), altera e revoga normas e dá outras providências. O Mestre e Decano do 

Direito Ambiental brasileiro, Paulo Affonso Leme Machado, assim se posiciona sobre o tema 

publicidade e participação do público: 
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A possibilidade de a população comentar o EPIA foi – desde a concepção 

deste instrumento de prevenção do dano ambiental – um de seus mais 

importantes aspectos. Pode não ocorrer efetiva participação do público pela 

ausência de comentários; contudo, não se concebe EPIA sem a 

possibilidade de serem emitidas opiniões por pessoas e entidades que não 

sejam o proponente do projeto, a equipe multidisciplinar e a Administração 

(MACHADO, 2016, p. 293). 

 

Os ritos a serem observados partem da Resolução CONAMA nº 001/86, destacando-

se o dever da administração pública de ouvir a cidadania desde o pedido de licença 

apresentado pelo proponente do Projeto, publicações, abertura da fase de comentários, 

audiência pública, resposta às intervenções dela resultantes, até a fase de finalização. 

Mesmo durante o período de pandemia, como o da Covid-19, todos os meios de 

comunicação, desde imprensa escrita, falada e televisada até redes sociais e os sites dos 

órgãos envolvidos, além de reuniões virtuais, devem contribuir com a publicização que o 

debate requer. 

Outro aspecto de muita importância é a forma de apresentação das informações, que 

sempre deve considerar a capacidade de compreensão mediana da população, com 

linguagem acessível e técnicas adequadas de comunicação visual, sem perder a qualidade 

do seu conteúdo, de forma que as vantagens e desvantagens do projeto e, muito 

especialmente, as suas consequências socioambientais possam ser bem compreendidas. 

As normas federais sobre o tema recebem variações no nível estadual e municipal, 

de forma a adequá-las às realidades regionais e locais. 

Por outro lado, é importante frisar que a elaboração de EIA/RIMA no município de 

Curitiba não é uma tratativa generalizada, uma vez que o município prevê outros tipos de 

estudos para subsidiar os processos de licenciamento ambiental, como por exemplo o 

Relatório Ambiental Prévio. 

O EIA RIMA do condomínio residencial Parque das Artes foi elaborado em razão de 

solicitação da PMC, por força de pedido do Ministério Público. Um Termo de Referência 

específico foi elaborado pela SMMA. 

 

4.5. Normativa ambiental paranaense pertinente 

 

Já foi falado quanto à competência concorrente e suplementar dos Estados para 

legislar sobre meio ambiente, bem como da competência comum para a sua administração. 

Também já se registrou que existe uma Pirâmide de Hierarquização das normas legais. 

Ressalta-se que, se as normas estaduais podem restringir mais do que as normas federais, 
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não podem flexibilizar os limites que a norma federal delineou. Da mesma forma que o 

Município também pode, atendendo ao seu interesse local, adequar regramentos federais e 

estaduais, ampliar exigências, acrescentar restrições; só não pode deixar de observar os 

ditames já postos nas normas federais e estaduais. A eventual inobservância de normas 

ditas “superiores” pode, inclusive, configurar crime de responsabilidade, podendo qualquer 

cidadão iniciar ação penal, sem prejuízo de outras sanções, inclusive a perda do cargo 

ocupado pelo servidor público responsabilizado. 

A Constituição do Paraná de 1989 integra a defesa do meio ambiente e da qualidade 

de vida entre os seus princípios basilares, explicitados já no seu Art. 1º (Inc. IX). Avança 

sobre o tema, em relação à Carta Maior, em inúmeros dispositivos ao longo de todo o seu 

texto. No Art. 12, estabelece as competências administrativas comuns com os municípios, 

incluindo proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (Inc. III), 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (Inc. VI) e 

preservar as florestas, a fauna e a flora (Inc. VII), que complementará com disposições no 

Art. 17, com destaque para os Incisos IX – “promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” e X – 

“garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida”. As competências legislativas 

concorrentes estão elencadas no Art. 13, incluindo florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio 

ambiente e controle da poluição (Inc. VI); proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, 

turístico e paisagístico (Inc. VII) e responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

(Inc. VIII). Complementa-se com o disposto no Art. 17, retomando a questão do interesse 

local (Inc. I) e a competência suplementar (Inc. II).  

A referida Constituição reitera a proteção do meio ambiente como um dos princípios 

gerais norteadores da ordem econômica (Art. 139). Insere a garantia do bem-estar dos 

habitantes na política urbana (Art. 150), estabelecendo como objetivos, dentre outros, a 

garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e da cultura (Inc. IV); 

a criação e manutenção de parques de especial interesse urbanístico, social, ambiental, 

turístico e de utilização pública (Inc. V) e a utilização racional do território e dos recursos 

naturais, mediante controle da implantação e do funcionamento de atividades industriais, 

comerciais, residenciais e viárias (Inc. VI). Inclui a proteção ambiental como componente do 

Plano Diretor Municipal (Inc. IV do § 1º do Art. 152). 

Também prescreve a cultura como direito de todos e manifestação da espiritualidade 

humana, que deve ser estimulada, valorizada, defendida e preservada pelos Poderes 
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Públicos estadual e municipal, com a participação de todos os segmentos sociais, visando a 

realização dos valores essenciais da pessoa (Art. 190). Define os bens materiais e imateriais 

referentes às características da cultura paranaense como constituidores do patrimônio 

comum que deve ser preservado através do Estado com a cooperação da comunidade (Art. 

191). 

A Constituição do estado do Paraná de 1989, no capítulo dedicado ao meio 

ambiente, inclui a garantia da proteção dos ecossistemas e do uso racional dos recursos 

ambientais no interior do direito-dever ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 

207). Dentre as atribuições ao poder público para efetivar esse direito, além da realização 

de estudo prévio de impacto ambiental devidamente publicizado (Inc. V), proíbe o uso de 

APP e o corte raso de remanescentes florestais, que só podem ser utilizados mediante 

técnicas de manejo (Inc. XIII), protege a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas 

de extinção, vedando as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou 

submetam os animais à crueldade (Inc. XIV); protege o patrimônio de reconhecido valor 

cultural, artístico, histórico, estético, faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, 

paleontológico, ecológico, espeleológico e científico paranaense, prevendo sua utilização 

em condições que assegurem a sua conservação (Inc. XV) e incentiva as atividades 

privadas de conservação ambiental (Inc. XVIII). Determina que o acesso à água potável e ao 

saneamento constitui um direito humano fundamental, pois a água é um bem essencial à 

vida (Art. 210-A). 

Em rápido borboletear, essas são algumas das disposições da Constituição do 

Paraná de interesse para o presente estudo, na medida em que as Constituições obrigam a 

todos, cidadania, serviço público e todos os setores da sociedade. 

A Constituição paranaense de 1989, a exemplo da CF, albergou a legislação 

ambiental pré-existente, incluindo a Lei nº 7.109, de 17 de janeiro de 1979, que instituiu o 

Sistema de Proteção do Meio Ambiente contra qualquer agente poluidor ou perturbador e 

deu outras providências. Foi originariamente regulamentada através do Decreto nº 857, de 

18 de julho de 1979. Perceba-se que o Paraná legislou sobre licenciamento ambiental ainda 

antes da edição das normas federais, em especial a PNMA (Lei federal nº 6.938/81), já 

prevendo, dentre as competências do órgão ambiental, “avaliar impactos ecológicos de 

obras públicas e privadas” (Inc. VIII do Art. 6º do Decreto), dentre outras. Mais 

recentemente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, instituído pela Lei estadual nº 7.978, 

de 30 de novembro de 1984, como Conselho Estadual de Defesa do Ambiente, com 

denominação alterada pela Constituição Estadual de 1989 (Art. 229), aprovou a Resolução 

CEMA nº 107, de 09 de setembro de 2020, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 
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degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências. Estas 

normas devem ser observadas pelas autoridades municipais, já que, conforme 

anteriormente reprisado, ao Município incumbe observar a normativa estadual e federal. 

Nesse sentido, importante também registrar a Lei Estadual nº 1.211, de 16 de 

setembro de 1953, que dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do estado do 

Paraná, visto que, além de construção histórica – casa e forno a lenha – a serem 

preservados, o imóvel onde se pretende a construção do condomínio Parque das Artes 

constitui, muito provavelmente, um local de memória. 

Outras normas, específicas para cada um dos aspectos analisados no estudo, 

poderão ser compiladas conforme o momento e a oportunidade. 

 

4.6. A normativa ambiental municipal de Curitiba 

 

Desde o Código de Posturas e Obras – Lei nº 699, de 16 de julho de 1953 – para não 

ir ainda além no tempo, Curitiba sempre tem prezado o equilíbrio do seu ambiente, com os 

devidos reflexos disso na legislação (leis) e na administração (decretos e normas 

regulamentares, como resoluções e portarias), retomando a Pirâmide da Hierarquia Legal. 

A Lei Orgânica de Curitiba mantém o mesmo padrão, especialmente com as 

alterações da Emenda nº 015/2011, que traz, dentre os objetivos e diretrizes fundamentais 

do Município, no Inc. IX do Art. 4º, o seguinte enunciado: 

 

Art. 4º ... omissis ...  

IX - a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio 

ambiente e a preservação dos valores históricos e culturais municipais, 

objetivando a construção de uma cidade econômica, social e 

ambientalmente sustentável. 

 

Dentre as competências, a previsão do Inc. VII do Art. 11 traz: 

 

Art. 11 ... omissis ... 

VII - promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle do 

uso e ocupação do solo e o respeito às exigências ambientais, dispondo 

sobre parcelamento, zoneamento e edificações, fixando as limitações 

urbanísticas, ... 

 

No mesmo Artigo, o Inc. XII inclui dentre as competências da cidade “promover a 

proteção ao meio ambiente e o controle da poluição ambiental”. 
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Nessa mesma toada segue o texto da Lei Orgânica, que corresponde à Constituição 

municipal, trabalhando a Política Urbana nos Arts. 145 a 155, permeando nela importantes 

atributos ambientais e culturais, a Política Cultural nos Arts. 177 a 181 e a Política Ambiental 

nos Arts. 188 a 195, com uma interessante inovação no Art. 191. Leia-se: 

 

Art. 191 - O Relatório de Impacto Ambiental poderá sofrer questionamento 

por qualquer pessoa, devendo o Poder Público Municipal sempre decidir 

pelo interesse da preservação ambiental no confronto com outros aspectos, 

compreendido o econômico. 

 

Com tal respaldo da Lei Orgânica, o Município de Curitiba trabalhou a proposta da 

Política Municipal do Meio Ambiente, que recebeu diversas contribuições da sociedade, das 

quais destaca-se o Parecer Jurídico emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

do Paraná, que delegou sua elaboração a ninguém menos que ao seu Conselheiro, o hoje 

Ministro do STF, Professor Doutor Luiz Edson Fachin. O ministro Fachin comenta que  

 

O meio ambiente é a tônica contemporânea das reivindicações sociais de 

numerosos e representativos segmentos da sociedade civil. De uma visão 

inicialmente restrita, a proteção ambiental agora alcança foros que estão a 

merecer a tutela jurídica de todos os ramos do Direito. 

 

Tece elogios à iniciativa de editar no Município de Curitiba uma Lei de Proteção 

Ambiental, sugerindo que seja enaltecida e incentivada. O Ministro, então Conselheiro da 

OAB/PR, fez diversas recomendações e contribuições à proposta de Lei que foi enviada à 

OAB/PR para manifestação jurídica pelo Movimento de Ação Ecológica (MAE), do saudoso 

Osvaldo Cardoso. Isto se deu em 29 de maio de 1987. A proposta legislativa viria a se 

converter na Lei nº 7.833, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política de 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e dá outras providências – a Lei da 

Política Municipal do Meio Ambiente (PMMA). 

Essa Lei é a base do Município para o licenciamento ambiental. Depois de fixar seus 

princípios fundamentais (Art. 2º), a PMMA explicita o interesse local previsto no Art. 30 da 

Constituição Federal e no Artigo 17 da Constituição Estadual em 14 itens, considerando, 

entre outros temas, a adoção, no processo de planejamento da cidade, de normas relativas 

ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental, a utilização 

adequada do espaço territorial, dos recursos hídricos e minerais mediante uma criteriosa 

definição do uso e ocupação do solo (Inc. III). Define competências, entre as quais as da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Art. 4º), dentre as quais estabelecer as normas de 
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proteção ambiental no tocante às atividades que interfiram ou possam interferir na qualidade 

do meio ambiente (III), conceder licenças e autorizações ambientais (VII), participar da 

promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico, 

paisagístico, histórico, cultural e arqueológico (X). Trabalha o controle da poluição, 

determinando que atividades que produzam ou possam produzir alterações adversas às 

características do meio ambiente dependem de prévia autorização da SMMA, a quem cabe 

determinar a realização de estudo prévio de impacto ambiental (Arts. 7º, 8º e 9º). Estabelece 

que edificações devem obedecer requisitos sanitários de higiene e segurança 

indispensáveis à saúde e ao bem-estar de seus ocupantes (Art. 23). Inclui parques e 

bosques municipais como áreas de uso regulamentado (Art. 27) e considera as Unidades de 

Conservação como patrimônio cultural (Parágrafo Único do Art. 28). Considera setores 

especiais os fundos de vale e os sistemas de drenagem (Arts. 29 a 36). Elenca rol de 

instrumentos da PMMA no Art. 37, dentre eles o licenciamento e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras (Inc. V), a avaliação de impactos ambientais (Inc. VII) e 

a criação de unidades de conservação (Inc. IX). Discorre ainda sobre a fiscalização, as 

infrações e as penalidades, não sem antes estabelecer mecanismo de incentivos financeiros 

e fiscais pela execução de serviços de relevante interesse ambiental (Art. 40). 

Algumas dessas disposições, em especial as que dizem respeito ao licenciamento 

ambiental, foram regulamentadas pelo Decreto nº 453, de 09 de junho de 1992, revogado 

pelo Decreto nº 1.153, de 07 de dezembro de 2004, que por sua vez foi revogado pelo 

Decreto nº 1.819, de 22 de novembro de 2011, que instituiu o sistema de licenciamento 

ambiental de Curitiba e dá outras providências.  

A Lei estabelece diversos mecanismos de licenciamento ambiental, que define como 

“o procedimento administrativo pelo qual a SMMA licencia a localização, construção, 

instalação, ampliação modificação, desativação, reativação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, as consideradas efetiva 

ou potencialmente poluidoras e as capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso” (Art. 2º). Estabelece oito instrumentos de licenciamento ambiental (§ 1º 

do Art. 2º), fornecendo alternativas que a autoridade pode utilizar discricionariamente, desde 

que observadas as condicionantes que a própria Lei impõe e observando as demais normas 

aplicáveis à questão. 

Dizendo de outra forma, o órgão licenciador pode até optar pela simplificação do 

procedimento licenciatório, desde que isso esteja expressamente previsto na Lei e que não 

existem outras normas a exigir o licenciamento completo e mesmo outros instrumentos, 

como o estudo de impacto de vizinhança ou o estudo de impacto ambiental. A 
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discricionariedade da autoridade pública está sempre cingida ao Princípio da Legalidade, 

conforme visto com relação ao Art. 37 da CF. O Professor Doutor Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo, discorrendo sobre o tema, entende que a licença ambiental é um ato com 

discricionariedade sui generis, porquanto um EIA/RIMA desfavorável, por exemplo, não 

vincularia o poder público que, mesmo nessa situação, poderia emitir a licença ambiental 

para a obra ou empreendimento, em nome do equilíbrio entre a proteção ambiental e o 

desenvolvimento sustentável, norteadores do desenvolvimento econômico consoante os 

Artigos 170, Inciso V e 225 da Constituição Federal, em razão de que o estudo ambiental é 

amplo, possibilitando interpretações sobre os convenientes e os inconvenientes de sua 

realização (FIORILLO, 2002, p-64-65). 

Outras normas devem ser compulsadas em um licenciamento deste porte, entre as 

quais a Lei nº 15.511, datada de 10 de outubro de 2019, que dispõe sobre o zoneamento, 

uso e ocupação do solo no município de Curitiba, em especial seu Art. 155, que define o 

Setor Especial de Áreas Verdes (SEAV), nos seguintes termos: 

 

Art. 155. O Setor de Áreas Verdes - SEAV é constituído pelos imóveis que 

possuem cobertura de bosques nativos relevantes, de propriedade pública 

ou privada, situados em qualquer eixo, zona ou setor especial, nos quais há 

interesse em adequar o seu uso e ocupação para promover a preservação 

dessas áreas verdes, nos termos previstos por legislação específica. 

 

O Decreto nº 194, de 03 de abril de 2000, ao regulamentar o disposto na Lei nº 

9.800, de 03 de janeiro de 2000, revogada e substituída pela de nº 15.511, de 10 de outubro 

de 2019, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no Município de Curitiba, 

estabelece as condições especiais de aproveitamento para os terrenos integrantes do 

SEAV, entre outras providências. 

Há que considerar também a Lei nº 15.744, de 27 de outubro de 2020, que faz a 

revisão do Sistema Municipal de Unidades de Conservação de Curitiba (SMUC) e 

estabelece critérios e procedimentos para implantação e gestão das Unidades de 

Conservação, em especial quanto ao regramento da zona de amortecimento, onde se situa 

o empreendimento. Leia-se:  

 

Art. 25. Serão definidos em regulamentação específica, critérios e 

parâmetros diferenciados para o uso do solo em áreas de interesse do 

Poder Público no entorno e zonas de amortecimento das Unidades de 

Conservação, visando à consolidação e ampliação das mesmas, 
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amenizando impactos que possam interferir na integridade da paisagem 

local. 

 

A Lei de revisão do SMUC também se preocupa com apropriação das Unidades de 

Conservação, destinando-lhes uso social específico e controlado, com critérios 

estabelecidos em regulamentação própria, tendo sempre em conta a preservação da 

Unidade de Conservação (Art. 30). 

Existem ainda as normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de 

obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no Município de 

Curitiba, caso da Lei nº 11.095, de 21 de julho de 2004, mais voltada à responsabilidade 

técnica e ao controle de obras, que não podem ocorrer sem o devido licenciamento. Esta 

norma disciplina trâmites, expedição de alvarás, regras de segurança e demais 

procedimentos. 

A Lei nº 7.972, de 24 de junho de 1992, dispõe sobre o transporte e deposição de 

resíduos, havendo um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

regulamentado pelo Decreto nº 1.068, de 18 de novembro de 2004, além de outro diploma 

legal que disciplina a atividade de transporte e descarga de concreto e argamassa em obras 

de construção civil, que é o Decreto nº 989, de 28 de outubro de 2004. Ainda outra norma 

regulamenta o transporte e a disposição de resíduos da construção civil, que é o Decreto nº 

1.120, de 24 de novembro de 1997. A Portaria SMMA nº 007, de 04 de março de 2008, 

institui o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Para completar esse 

quadro, o Decreto nº 983, de 26 de outubro de 2004, dispõe sobre a coleta, o transporte, o 

tratamento e a disposição final de resíduos sólidos. Um olhar mais cauteloso precisa ser 

dado a essa espécie de normativa, no caso do empreendimento prosseguir em sua 

implementação. 

Não menos importante é a observância da Lei municipal nº 9.806, de 03 de janeiro 

de 2000, que institui o Código Florestal do Município de Curitiba e dá outras providências, 

com destaque para o Art. 11 e seguintes, que estabelecem regras para a construção no 

SEAV, onde pode estar enquadrado o empreendimento em análise. 

Normas específicas de cada aspecto de interesse poderão vir a ser oportunamente 

mencionadas e comentadas. 
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4.7. Condomínio Parque das Artes frente à legislação analisada 

 

4.7.1. Exigibilidade de licenciamento ambiental, EIA/RIMA e EIV 

 

Transportando a legislação ambiental mencionada – em especial a Política Nacional 

do Meio Ambiente, verifica-se que para o condomínio Parque das Artes, o licenciamento 

ambiental enquadra-se como exigência da norma. Não somente se utiliza de recursos 

ambientais – solo, água, ar – de forma direta, como causa alterações que podem ser 

adversas no subsolo e nos elementos da biosfera, fauna e flora. A obra ocupará 24.961,78 

m² de um terreno com área total de 66.734,70 m², tendo sido respeitado no projeto toda a 

porção composta de vegetação nativa, bem como incluída a restauração da Casa Calisto - 

Unidade de Interesse de Preservação de patrimônio histórico-cultural.  

A propriedade situa-se na Zona de Amortecimento do PNMB, estabelecida pela 

SMMA de Curitiba em 1 km, e os remanescentes florestais da região formam Corredor 

Ecológico com o Parque, cuja criação foi homologada pelo Decreto nº 252, de 05 de maio de 

1994 e cujo PM foi instituído através do Decreto nº 652, de 08 de julho de 2008. Trata-se de 

um dos parques municipais mais simbólicos de Curitiba, abrigo de fauna e flora, ponto de 

lazer para milhares de curitibanos e atração turística consolidada. 

Pela amplitude das modificações ambientais e paisagísticas, poderia ser pedido o 

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) - conforme a disposição do Estatuto da 

Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que o elenca como um dos instrumentos da 

Política Urbana, conforme o inciso VI do Art. 4º. Os Artigos 36 a 38 da mesma Lei definem 

termos para a execução do EIV, que deve contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento no tocante à qualidade de vida da população residente na área e nas 

imediações, em especial quanto ao adensamento populacional, os equipamentos urbanos e 

comunitários, o uso e a ocupação do solo, a valorização ou desvalorização imobiliária, a 

geração de tráfego e a demanda por transporte público, a ventilação e a iluminação e, não 

menos importante, a paisagem urbana e o patrimônio natural e cultural. 

Ambas as figuras – o licenciamento ambiental e o EIV são instrumentos previstos na 

legislação municipal pertinente, em especial no Decreto Municipal nº 1.819, de 29 de 

novembro de 2011, que regulamenta a PNMA – Lei nº 7.833, de 19 de dezembro de 1991. 

O EIV também está disciplinado na Lei nº 15.511, de 10 de outubro de 2019, que 

dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo curitibano, nos Artigos 227 a 229. 

Importante ressaltar que o EIA RIMA não substitui o EIV e vice versa, de vez que sua 

obrigatoriedade emana de legislações oriundas de dois diferentes ramos do Direito: O 

Direito Urbanístico, no caso do EIV e o Direito Ambiental, no caso do EIA RIMA. 
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O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) ou, na sua forma mais simples, EIA – 

e o decorrente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é uma demanda constitucional. 

Considerada a Pirâmide da Hierarquia Legal legada por Hans Kelsen, observa-se, em 

primeiro, o papel supraconstitucional dos Tratados Internacionais referentes a Direitos 

Humanos, tendo em vista que o direito ao ambiente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida integra o campo dos Direitos Humanos Fundamentais. A Constituição 

Cidadã de 1988 reflete os preceitos da Declaração Universal dos Direito Humanos e dos 

Tratados e Acordos Internacionais dela derivados. Quanto ao meio ambiente, mereceu 

Capítulo específico na Carta Maior, consubstanciado no Art. 225, que expressa o direito-

dever de todos “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para assegurar a 

efetividade desse direito-dever, os poderes públicos têm uma série de obrigações a cumprir. 

Dentre elas, a exigência prescrita no Inc. IV do § 1º desse mesmo Art. 225: “exigir, na forma 

da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade”. Já se viu acima o detalhamento legal e regulamentar da matéria, nos níveis 

federal, estadual e municipal. 

A elaboração do EIA RIMA foi efetivada por meio de solicitação do Ministério Público 

à SMMA, que elaborou o Termo de Referência específico.  

 

4.7.2. Alternativa locacional: inviabilidade 

 

Importante destacar um ponto que é parte de qualquer estudo de impacto ambiental, 

qual seja a alternativa locacional para o empreendimento. No caso do condomínio Parque 

das Artes, isso se demonstra inviável, porquanto o Projeto Urbanístico foi previsto e 

desenvolvido especificamente para essa localização, concebido para as características 

urbanísticas e ambientais aí presentes. A menos que se encontrasse uma área gêmea, com 

as mesmas características de área degradada e bosques conservados, o que é de gritante 

improbabilidade, não há que considerar a hipótese de alternativa locacional. 

Importante ressaltar o potencial benefício da implantação do empreendimento, que é 

a constituição e a consolidação do Corredor Ecológico e Cultural da Bacia do Rio Barigui, 

para o qual contribui pela manutenção do remanescente florestal no qual está integrado, 

como também pela medida compensatória que obrigatoriamente despenderá, enquanto 

estiver ativo.  
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Como se disse alhures, a medida compensatória de apoio a Unidade de 

Conservação não se dá num único momento, senão que se prolonga no tempo, enquanto o 

empreendimento durar. Envolve a manutenção da área protegida, nos termos do Art. 36 da 

Lei do SNUC, que se repete na Lei municipal nº 15.744, de 27 de outubro de 2020, que 

dispõe sobre a revisão do SMUC e estabelece critérios e procedimentos para implantação e 

gestão das UCs. A Lei municipal remete à Lei federal, com o que o recurso pode ser 

aproveitado inclusive para UCs de Uso Sustentável, ampliando o leque de possibilidades 

para a constituição de Mosaico de Áreas Protegidas, unindo diversas Unidades de 

Conservação e Áreas de Preservação Permanente e implementando o Corredor Ecológico e 

Cultural da Bacia do Rio Barigui. 

 

4.8. Compensação ambiental para Unidades de Conservação: Princípio do Usuário-

Pagador 

 

A Administração pública pode utilizar critérios de conveniência e oportunidade, desde 

que essa decisão seja fundamentada, esclarecendo cada um dos pontos considerados 

impactantes, exigindo o cumprimento de medidas mitigadoras desses impactos e 

compensações pela sua ocorrência, visto que empreendimentos e obras que fazem uso de 

recursos ambientais ensejam a aplicação do Princípio Poluidor-Pagador e também do 

Princípio do Usuário-Pagador. Fruto de uma concepção mais moderna,  

 

“tal princípio estabelece que os recursos naturais devem estar sujeitos à 

aplicação de instrumentos econômicos para que o seu uso e 

aproveitamento se processem em benefício da coletividade, definindo valor 

econômico ao bem natural. A apropriação desses recursos por parte de um 

ou diversos entes privados ou públicos deve favorecer a coletividade, nem 

que seja por uma compensação financeira. ... Diferentemente do Princípio 

do Poluidor-Pagador, que tem um caráter reparatório e punitivo, o Princípio 

do Usuário-Pagador parte do pressuposto de que deve haver contrapartida 

remuneratória pela outorga do direito de uso de um recurso natural” 

(Takeda, 2010, p. 01).  

 

Comentando sobre a base constitucional (Art. 225, caput da CF) e legal (Incs. II e III 

do Art. 2º e IV e VII da PNMA), o Procurador federal Vitor Nunes Carvalho pondera:  

 

Na toada da necessidade de contraprestação econômica pelo uso intenso 

de recursos ambientais por parte de pessoas físicas e jurídicas, Paulo 

Affonso Leme Machado leciona que o “uso gratuito dos recursos naturais 
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tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a 

comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica 

onerada”. O princípio do usuário pagador, por isso, prestigia a equidade no 

acesso aos recursos naturais. 

 

Entende-se, pois, que a compensação ambiental decorre do Princípio do Usuário-

Pagador, relativa ao uso autorizado de um recurso ambiental que é patrimônio de toda a 

coletividade, bem de uso comum do povo (Art. 225, caput, da CF) e que essa autorização, 

emitida dentro de procedimento licenciatório, deve necessariamente observar as normas 

vigentes, inclusive os padrões legalmente fixados. “Trata-se de pagar pelo uso privativo de 

um recurso ambiental de natureza pública, em face de sua escassez, e não como uma 

penalidade decorrente do ilícito” (TAKEDA, 2010, p.01). 

O SNUC, instituído pela Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, estabelece de 

forma inequívoca uma forma de efetivar o Princípio do Usuário Pagador, no seu Art. 36, que 

já foi objeto de muita polêmica, inclusive a propositura de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) 3.378-6, de 2008. O voto do Ministro Carlos Ayres Brito no 

julgamento dessa Ação  

 

Densifica o Princípio do Usuário-Pagador, ao servir como ferramenta para a 

partilha social dos custos ambientais derivados da atividade econômica. 

Salientou o eminente Ministro que a aplicação do princípio não se trata de 

punição, pois mesmo diante de condutas ilícitas é possível a sua incidência, 

sendo dispensável a ocorrência para tanto de faltas ou infrações penais por 

parte daquele que se utiliza de recursos ambientais (CARVALHO, 2014, p. 

3-4). 

 

Fica límpido como cristal que o Princípio Usuário-Pagador conta com sólida base 

constitucional e legislativa – a PNMA – além do reconhecimento jurisprudencial a partir da 

Decisão do Tribunal Pleno do STF. 

A Decisão do STF tem mais um ponto de suma importância: ao declarar a 

inconstitucionalidade parcial do § 1º do Art. 36 da Lei nº 9.985/2000, retirou o limite de meio 

por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, percentual 

que alguns, equivocadamente, chegaram a utilizar como valor máximo da compensação, 

apesar da Lei defini-lo como piso mínimo. A Decisão do STF é no sentido de que “o valor da 

compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, 

após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa”. O teor dessa Decisão 
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é de suma importância para a Conservação da Natureza no Brasil e merece a transcrição 

completa da ementa respectiva: 

 

ADI 3378 

Órgão julgador: Tribunal Pleno 

Relator(a): Min. CARLOS BRITTO 

Julgamento: 09/04/2008 

Publicação: 20/06/2008 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E 

SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 

CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 

IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO 

AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 

1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei 

nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a 

própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades 

de conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio 

da separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do Poder 

Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete 

ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo com a 

compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - 

EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-

pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da 

responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade 

econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. 

Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à 

defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade 

constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que 

sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua 

higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio 

por cento dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 

compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao 

impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a 

ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do 

empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. 

 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur90231/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur90231/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur90231/false
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Ganha segurança jurídica a aplicação da norma que prevê a compensação ambiental 

de empreendimentos que causem impacto ambiental, privilegiando as Unidades de 

Conservação do Grupo de Proteção Integral, e, com a inovação da Lei nº 13.668, de 28 de 

maio de 2018, possibilitando que Unidades de Conservação de Uso Sustentável, desde que 

de posse e domínio públicos, também possam se beneficiar. Veja-se, verbis, o inteiro teor 

do Art. 36 da Lei nº 9.985/2000 – SNUC, com a alteração incluída: 

 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo 

órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental 

causado pelo empreendimento. [A ADIN 3.378 considerou inconstitucional o 

percentual de meio por cento, deixando para fixação de acordo com os 

impactos ambientais causados]. 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 

apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive 

ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica 

ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput 

deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 

responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não 

pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 

beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do 

interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e 

domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as 

localizadas na Amazônia Legal. [Inclusão da Lei nº 13.668/2018]. 

 

O Decreto regulamentador do SNUC, de nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com as 

alterações do Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009, determina que a fixação da 

compensação seja feita estabelecendo o grau de impacto a partir do EPIA/RIMA, 
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considerando exclusivamente os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente (Art. 

31) e prevê outras variáveis. A alteração inclui fórmula de cálculo do valor de compensação 

ambiental (CA), pelo produto do grau de impacto (GI) pelo valor de referência (VR). 

 

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o 

art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto 

a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - 

EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos 

ambientais negativos sobre o meio ambiente. 

§ 1o O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. 

§ 2o O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo 

empreendimento e das características do ambiente a ser impactado. 

§ 3o Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os 

investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem 

como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com 

apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. 

§ 4o A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles 

empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho. 

Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo 

produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo 

com a fórmula a seguir: 

... omissis ... 

 

O município de Curitiba dispõe de normas próprias relativas à compensação 

ambiental. Trata-se do Decreto nº 362, de 11 de abril de 2018, que estabelece diretrizes 

para nortear a definição de condicionantes ambientais para empreendimentos, visando a 

proteção, conservação, preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente urbano em procedimentos de licenciamento ambiental, dentre outras providências. 

O Decreto traz definições (Art. 3º), estabelece a ordem de prioridades para a fixação das 

condicionantes ambientais: potencializar os impactos positivos, evitar os impactos negativos, 

minimizar os impactos negativos e compensar os impactos ambientais negativos não 

mitigáveis, na impossibilidade de evitá-los (Art. 4º). Classifica e define as condicionantes 

ambientais, assim divididas: medidas preventivas; medidas mitigadoras atenuantes e 

corretivas; medidas compensatórias e medidas potencializadoras (Art. 5º). Abre espaço para 

que outros órgãos estabeleçam condicionantes além das ambientais, por exemplo o sistema 
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viário (Art. 6º). Trata das medidas mitigadoras nos Arts. 7º e 8º, explicitando que as 

condicionantes são parte integrante da licença a ser fornecida. No Art. 9º vincula as medidas 

compensatórias à magnitude dos impactos produzidos. Nos Arts. 10 a 13, trata da 

compensação ambiental, dando competência à SMMA para estabelecer sua metodologia 

através de Portaria, desde que obedecidos os critérios que elenca. Estabelece 

procedimentos dos Arts. 14 a 19 e estabelece sanções ao descumprimento nos Arts. 20 a 

22, fechando nos dois últimos Artigos as disposições finais. 

A Portaria SMMA nº 022, de 18 de julho de 2018, estabelece a metodologia para a 

gradação de impacto ambiental e critérios de valoração de compensação ambiental que 

deve incidir sobre os custos diretos da implantação do empreendimento, no que se refere 

aos impactos não-mitigáveis, independente de medidas preventivas e mitigadoras que 

devam ser cumpridas pelo empreendedor de acordo com as condicionantes ambientais 

estabelecidas nas licenças ambientais e termo de compromisso. 

É importante considerar que o Decreto nº 362/2018 é posterior à Lei federal nº 

9.985/2000, que instituiu o SNUC. Portanto, as medidas compensatórias nele elencadas não 

se confundem com a necessidade de contribuir financeiramente para UC, conforme definido 

no Art. 36 da Lei federal. As medidas compensatórias previstas no Decreto municipal podem 

ser destinadas, por exemplo, à compensação socioambiental, a exemplo de dotar a região 

de instalações de educação, saúde e segurança adequadas (aquisição de ambulância, de 

carros patrulha, construção de postos de saúde, creches, escolas, instalação de 

equipamentos urbanos e comunitários, dentre outros). 

Também é importante ressaltar que a obrigação do empreendedor quanto às 

Unidades de Conservação não se resume exclusivamente a um único desembolso. Ao 

contrário, a Lei (SNUC) é muito clara: “o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 

a manutenção de Unidade de Conservação ...” (Art. 36, caput, SNUC, sem negrito no 

original). 

Em se considerando que a UC de Proteção Integral localizada nas proximidades do 

condomínio, como se verá, é o PMNB, dotado de boas condições de infraestrutura e 

fiscalização, é de se pensar em utilizar a medida compensatória para a implantação efetiva 

do Corredor Ecológico e Cultural da Bacia do Rio Barigui, o que beneficiaria diretamente o 

Parque, na medida em que garantiria a preservação de boa qualidade do ambiente e de 

seus recursos, principalmente os hídricos, garantindo a qualidade da água, reduzindo a 

pressão das enchentes e assim atendendo aos objetivos postos em sua criação. 
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4.8.1. Corredor Ecológico e Cultural da Bacia do Rio Barigui. Mosaico de Áreas 

Protegidas. Entorno Protetivo, Zona de Amortecimento e Área Circundante. 

Áreas de Proteção Permanente. Remanescentes de Mata Atlântica. 

 

O condomínio Parque das Artes encontra-se proposto para implantação em área 

alterada, sendo que em seu entorno direto, ainda na propriedade, situa-se um remanescente 

florestal com 41.772,92 m², em avançado estágio de sucessão, incluindo Áreas de 

Preservação Permanente. É uma área de vegetação de significativa importância, em termos 

de conservação de biodiversidade urbana. 

Importante destacar que a propriedade situa-se no Entorno Protetivo do PNMB, que 

conta com área de aproximadamente 140 ha, ao que se soma mais o Entorno Protetivo de 1 

km em toda a sua volta, de acordo com o PM elaborado em dezembro de 2007 pela 

Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda. 

O Parque Barigui, como é conhecido pela população, foi criado pelo Decreto 

municipal nº 252, de 05 de maio de 1994. Seu Plano de Manejo (PM) foi instituído pelo 

Decreto nº 652, de 08 de julho de 2008. Entenda-se que o Decreto em questão instituiu o 

PM no seu Art. 1º. Conforme a definição do Inc. XVII do Art. 2º da Lei nº 9.985/2000 – 

SNUC, é um “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 

uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (BRASIL, 2000). O PM, de acordo com 

o Roteiro Metodológico para Unidades de Conservação do ICMBio de 2018 (ICMBio, 2018), 

é um documento dinâmico, permanente e participativo, ou seja, está em constante 

construção. Portanto, mesmo que não esteja anexo ao Decreto que o homologa, tem 

validade desde que aprovado pelo órgão responsável pela gestão da Unidade de 

Conservação. O mesmo Decreto institui, no seu Art. 2º, o zoneamento do Parque, definindo 

oito zonas e aprovando os respectivos mapas. 

Muita polêmica já foi estabelecida buscando clarificar as zonas de amortecimento, 

outra forma de chamar o entorno protetivo de UCs. Na definição da Lei nº 9.985/2000, Zona 

de Amortecimento (ZA) é o entorno da Unidade de Conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 

impactos negativos sobre a UC (Inc. XVIII do Art. 2º). 

A nova Lei municipal que se propôs a fazer a revisão do SMUC e estabelecer 

critérios e procedimentos para implantação e gestão das UCs, Lei nº 15.744, de 27 de 

outubro de 2020, não trouxe nenhuma novidade para o esclarecimento dessa questão, 

remetendo a zona de amortecimento para regulamentação própria, conforme seu Art. 26 e 
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§§. A bem da verdade, há uma inovação, no § 4º, que é definir que as zonas de 

amortecimento permaneçam na categoria de área urbana e não área rural, como consta da 

Lei federal. 

A Resolução CONAMA nº 10, de 01 de outubro de 1993, que estabelece os 

parâmetros para a análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica, define entorno de 

unidades como “área de cobertura vegetal contígua aos limites de Unidade de Conservação, 

que for proposta em seu respectivo Plano de Manejo, Zoneamento Ecológico-Econômico ou 

Plano Diretor, de acordo com as categorias de manejo. Inexistindo estes instrumentos legais 

ou deles não constando a área de entorno, o licenciamento se dará sem prejuízo do 

disposto no Art. 2º da Resolução CONAMA nº 13/90”. A Resolução CONAMA nº 13/90 

estabelecia, no seu Art. 2º, áreas circundantes com raio de dez quilômetros. Foi revogada 

pela Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, que por sua vez foi alterada 

pela Resolução CONAMA nº 473, de 11 de dezembro de 2015, que, ao dispor sobre 

licenciamento ambiental que afetem Unidades de Conservação e suas zonas de 

amortecimento, estabelece faixa de três mil metros (três quilômetros) a partir do limite da 

UC, pelo prazo de cinco anos. Na Doutrina jurídica, debate-se quanto à eventual 

sobreposição de áreas circundantes e zonas de amortecimento, como sendo dois institutos 

jurídicos distintos. Há pacificidade quanto a serem sinônimas as expressões entorno 

protetivo e ZA. 

De toda a forma, um dos papéis da zona de amortecimento ou área circundante, ou 

ambas, numa Unidade de Conservação é protegê-la do efeito de borda, que são “as 

modificações nos parâmetros físicos, químicos e biológicos observadas na área de contato 

do fragmento de vegetação com a matriz circundante. Ou seja, é a influência física, química, 

biológica e antropogênica nas imediações das unidades de conservação” (MAIA NETO, 

2010, p. 01). Dizendo de outra maneira, o ambiente produz algo similar à casca em um 

ferimento, para sua autoproteção. O mesmo Autor transcreve o seguinte texto, sobre a 

ameaça à biodiversidade do efeito de borda: 

 

As áreas da floresta perto da borda com o exterior acabam ficando mais 

iluminadas, mais quentes e mais secas. E as espécies da floresta 

respondem de várias maneiras a este fenômeno. Algumas não suportam a 

baixa umidade, por exemplo, mas outras acabam por se beneficiar, como 

algumas espécies de cipós. Com isso, o equilíbrio natural fica 

comprometido, podendo haver perda de espécies. 

"Um perigo adicional é o avanço da borda para o interior, com a mortalidade 

de árvores, que além dos cipós ficam mais expostas à seca e ao vento. Na 

verdade, existe na ecologia um conceito - ecótono - criado apenas para 
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definir a transição natural entre dois ambientes ou dois ecossistemas. No 

caso das bordas dos fragmentos de floresta, no entanto, não se trata de 

uma situação natural, contínua e estável (numa escala de tempo mais 

longa), mas de algo abrupto e que tem uma dinâmica muito rápida. 

 

Daí a importância da construção de Corredores Ecológicos e Parques Lineares, 

garantindo a contiguidade de áreas e ampliando sua capacidade protetiva. Além dessas 

áreas já mencionadas, o Parque Barigui conta com APPs tanto do lago artificial quanto da 

bacia contribuinte. Essas APPs seguem os cursos d’água, mesmo além dos limites do 

Parque, de forma que as áreas protegidas formam corredores de fluxo gênico. 

Outros imóveis na região conservam remanescentes florestais, formando um 

mosaico de áreas em diferentes estágios de conservação. O mais próximo da área do 

empreendimento, além de faixa lindeira à avenida, é o Cemitério Parque Iguaçu. 

Dizendo de outra forma, existe material suficiente para a construção de Corredores 

Ecológicos, unindo os remanescentes florestais e garantindo espaços contínuos para a 

melhoria da qualidade ambiental, inclusive hídrica, com ganhos significativos não somente 

para a biodiversidade, mas para a qualidade de vida e saúde da população. 

Os remanescentes de Mata Atlântica, em qualquer de seus estágios de conservação, 

incluindo os situados em área urbana, estão protegidos pela Lei federal nº 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, que diz textualmente: 

 

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata 

Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas 

e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à 

supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração 

as seguintes restrições: 

I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta 

Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual 

competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, 

no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação 

nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta 

por cento) da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto 

nos Arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do 

Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis; 

II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência 

desta Lei, é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio 
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avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento 

ou edificação. 

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas 

em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer 

edificação em área de vegetação secundária, em estágio médio de 

regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no 

Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de 

prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto 

nos Arts. 11, 12 e 17 desta Lei. 

§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência 

desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, 

no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação 

nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por 

cento) da área total coberta por esta vegetação. 

§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência 

desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio 

médio de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área 

total coberta por esta vegetação. 

 

Juntam-se a essas categorias de áreas protegidas mais as APPs, conforme definidas 

na norma legal que substituiu o Código Florestal anterior – Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, qual seja a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, de nº 12.651, de 25 de maio de 

2012, com alterações posteriores. A preocupação com as APPs remonta, pelo menos, ao 

início do século passado, estando presente na legislação florestal de 1920, que criou o 

Serviço Florestal Brasileiro, no primeiro Código Florestal - o Decreto 23.793, de 23 de 

janeiro de 1934, no Código Florestal de 1965, permanecendo na legislação vigente. Nos 

comentários que fez ao Código Florestal de 1965, o Juiz Doutor Juraci Perez Magalhães 

ensina que as APPs têm que ser protegidas inclusive dos proprietários do imóvel onde se 

situam. Dizendo de outra forma, as APPs protegem os cursos d’água, as nascentes e os 

reservatórios como os cílios protegem os olhos, daí chamarem-se matas ciliares. Como 

devem acompanhar o curso das águas, a sua proteção e restauração devem integrar os 

Programas de Compensação Ambiental, visto interconectarem fragmentos esparsos ao 

longo dos rios. 

Já se disse que estão em pleno vigor as Resoluções CONAMA nº 302 e 303, de 20 

de março de 2002. O trabalho é implementá-las na prática. 
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O trabalho de (re)construir florestas urbanas, fundamentais para a melhoria da 

qualidade de vida das populações e como elementos mitigadores dos efeitos das mudanças 

climáticas, além de garantia de segurança hídrica, mantendo a biodiversidade em 

ecossistemas humanos, encontra desafios, dentre os quais definir estratégias que garantam 

processos ecológicos que tenham a movimentação e dispersão de fauna como elementos 

essenciais. Para garantir maiores níveis de conectividade entre os elementos verdes das 

paisagens urbanas, a formação de corredores ecológicos é uma das alternativas apontadas 

como essenciais (ROSA, 2017, p. 6). Trata-se da construção de uma teia onde espaços 

abertos e áreas de florestas nativas ou regeneradas se entrecruzam, mantendo harmonia e 

preservando processos ecológicos essenciais. Corredores verdes, como os enxergam os 

portugueses: 

 

A “infraestrutura verde” é definida por uma rede de áreas naturais e áreas 

abertas (open spaces) fundamentais para o funcionamento ecológico do 

território, contribuindo para a preservação dos ecossistemas naturais, da 

vida selvagem, para a qualidade do ar e da água e para a qualidade de vida 

dos cidadãos. Para Bennedict e McMahon (2006), uma infraestrutura verde 

consiste numa rede ecológica que engloba as componentes ambientais, 

sociais e económicas, ou seja, uma rede para o suporte da vida. Em 

Portugal, a infraestrutura verde é designada por Estrutura Ecológica da 

paisagem ou do território. De acordo com Ferreira (2010a), esta estrutura 

reconhece os sistemas ecológicos fundamentais e orientadores de uma 

implementação sustentável da estrutura edificada de forma a promover a 

biodiversidade em ambiente urbano. O mesmo autor refere ainda que a 

definição de uma Rede de Corredores Verdes com base na Estrutura 

Ecológica proporciona um instrumento eficaz de requalificação ambiental de 

territórios desestruturados, com especial ênfase nas áreas urbanas, 

constituindo igualmente uma excelente base para a definição de uma 

Estrutura Ecológica Urbana (FERREIRA, 2010, p. 69). 

 

As medidas compensatórias deste e de outros empreendimentos na Bacia do Rio 

Barigui podem viabilizar a implementação desse grande Mosaico de Áreas Protegidas, 

somando UCs públicas, inclusive entornos protetivos, com o forte incentivo aos proprietários 

para manterem a biodiversidade em seus imóveis, mais as APPs e mesmo as áreas 

destinadas ao assim chamado uso social pela Lei que revisa o SMUC, em seu Artigo 30, e 

até mesmo avenidas arborizadas. 
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Lembrando também que há uma obrigação de repor árvores que foram ou serão 

cortadas para a construção das unidades residenciais do empreendimento. Salientando que 

no caso de corte de espécies ameaçadas de extinção ou de qualquer outra forma priorizada, 

há que haver o plantio de no mínimo dez árvores para cada cortada. Em termos de 

compensação para esta ação poderá ser planejado e implantado um Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ao longo das APPs e nos demais pontos de 

interesse para a formação do Corredor Ecológico da Bacia do Rio Barigui, conforme 

definição do licenciador. 

A esse Corredor Ecológico podem ser interligadas as áreas de interesse para 

preservar o patrimônio cultural, um dos ícones de chamada já no próprio nome do 

empreendimento: condomínio Parque das Artes. 

 

4.9. Patrimônio cultural: local de memória: pertencimento 

 

O patrimônio cultural encontra guarida no Art. 216 da Constituição Federal, verbis:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

A Constituição paranaense dá um peso importante ao patrimônio cultural, nos Arts. 

190 e 191, leia-se: 

 

Art. 190. A cultura, direito de todos e manifestação da espiritualidade 

humana, deve ser estimulada, valorizada, defendida e preservada pelos 

Poderes Públicos estadual e municipal, com a participação de todos os 

segmentos sociais, visando a realização dos valores essenciais da pessoa. 

Parágrafo único. Fica assegurada pelo Estado a liberdade de expressão, 

criação e produção no campo artístico e cultural e garantidos, nos limites de 
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sua competência, o acesso aos espaços de difusão e o direito à fruição dos 

bens culturais. 

Art. 191. Os bens materiais e imateriais referentes às características da 

cultura, no Paraná, constituem patrimônio comum que deverá ser 

preservado através do Estado com a cooperação da comunidade. 

 

Já foi visto que existe normativa específica, infraconstitucional, tanto no plano federal 

quanto no plano estadual, protegendo o direito de todos à cultura e suas formas de 

manifestação. Uma dessas formas, da maior importância porque tem a ver com o sentido de 

pertencimento, é o Local de Memória. O Dicionário de Direitos Humanos assim conceitua o 

sentimento de pertencimento: 

 

Pertencimento, ou o sentimento de pertencimento é a crença subjetiva 

numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam 

em si mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos 

expressam valores, medos e aspirações. Esse sentimento pode fazer 

destacar características culturais e raciais. 

Quando as pesquisas de sociólogos e antropólogos distanciaram-se do 

conceito de raça, passaram a considerar a ideia de pertencimento que pode 

ser temporário ou permanente. Esse sentimento de pertencimento pode ser 

reconhecido na forma como um grupo desenvolve sua atividade de 

produção, manutenção e aprofundamento das diferenças, cujo significado é 

dado por eles próprios em suas relações sociais. Quando a característica 

dessa comunidade é sentida subjetivamente como comum, que pode ser a 

ascendência comum, surge o sentimento de "pertinência", de 

pertencimento, ou seja, há uma comunidade de sentido. 

As formas de organização coletiva não decorreriam, assim, só de traços 

raciais, pois a pertinência é capaz de realizar a união entre pessoas de 

ascendência racial diferente, mas que partilham a crença não só numa 

origem comum como também num destino comum, estabelecendo um 

sentido de homogeneidade para os membros de uma comunidade e de 

heterogeneidade em face dos diferentes grupos. 

Max Weber, a partir do sentido de pertencimento, desenvolve uma 

compreensão da diversidade cultural. A diversidade cultural é reconhecida 

na medida em que se confronta uma "solidariedade étnica" com elementos 

estrangeiros, estabelecendo uma oposição, ou até mesmo, um desprezo 

pelo que é diferente, decorrendo desse o embate entre o "nós" e os 

"outros", o sentido de unidade grupal. 
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Segundo Weber, a comunidade se auto define e estabelece as suas 

fronteiras, bem como estabelece meios de diferenciação tanto interna como 

externa. Os costumes que essa comunidade é capaz de gerar podem 

garantir a sua sobrevivência e reprodução. Weber denomina-a de 

“comunidade política”, ou seja, está voltada para a ação, partilhando 

valores, costumes, uma memória comum, criando uma “comunidade de 

sentido”, independentemente de laços sanguíneos, na qual há um 

“sentimento de pertencimento”. 

A sensação de “pertencimento” significa que precisamos nos sentir como 

pertencentes a tal lugar e ao mesmo tempo sentir que esse tal lugar nos 

pertence, e que assim acreditamos que podemos interferir e, mais do que 

tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar. 

 

O sentido de pertencimento tem suma importância na preservação do ambiente 

cultural e natural. Tanto que, desde sempre, os locais considerados sagrados foram 

dedicados aos deuses, nas mais diversas culturas, sendo considerado crime punível até 

com a morte a sua profanação. Essas práticas têm reflexos até hoje e é perceptível em 

Unidades de Conservação que aliam os dois valores. 

O SMUC revisto – Lei municipal nº 15.744/2020, estabelece essa união de interesses 

no seu Art. 5º, verbis:  

 

Art. 5º O SMUC será gerido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SMMA, que implantará e administrará Unidades de Conservação, visando à 

efetiva proteção da biodiversidade, por meio de conservação e preservação 

de associações vegetais naturais relevantes, da fauna e dos recursos 

hídricos, contribuindo também para a manutenção e conservação de 

paisagens notáveis e outros bens de interesse cultural e de lazer. [sem 

negrito no original] 

 

O patrimônio cultural, constitucionalmente protegido, se compõe de bens de natureza 

material que dão suporte para a formação da memória coletiva, de caráter imaterial. Os 

lugares de memória são marcos testemunhais de uma outra era, afetivamente percebida. 

 

É imperativo explicitar que, História é antes de tudo uma prática social, 

construída na vida real, no dia a dia, por homens e mulheres, crianças e 

adultos, jovens ou velhos, e que em todo lugar tem memória. Lugares de 

memória estão repletos de experiências, saberes e de conhecimentos 
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dinâmicos. Não são obsoletos ou meras construções humanas (Almeida, 

[s.d.], p. 1). 

 

O local de memória é um lugar que funciona como signo com sua carga significante. 

Tem uma mensagem de quem e para quem (POLINARI, 2021). 

Pierre Nora observa que vivemos a aceleração da história, que produz, cada vez 

mais rapidamente, um passado morto, a percepção geral de algo desaparecido Para o 

autor, a mundialização, a democratização, a massificação, a midiatização causaram o 

desmoronamento da memória: o fim das sociedades-memória, que asseguravam a 

conservação e transmissão de valores; o fim das ideologias-memória, que garantiam a 

passagem regular do passado para o futuro ou indicavam o que se deveria reter do passado 

para preparar este futuro Os lugares de memória nascem e vivem, portanto, do sentimento 

de que não há memória espontânea, de que é preciso criar arquivos: “Se o que defendem 

não estivesse ameaçado, não se teria a necessidade de construí-los. Se vivêssemos 

verdadeiramente as lembranças que envolvem, eles seriam inúteis” (VIEIRA, 2015, p. 1). 

Um ensinamento importante foi transmitido pelo Historiador Doutor Marcello Polinari, 

que integrou a Curadoria do Patrimônio Natural da Secretaria da Cultura do Paraná, em 

comunicação pessoal a respeito dos conflitos e o bem comum quanto ao patrimônio cultural 

e o patrimônio ambiental. Leia-se; 

 

Todo patrimônio é um produto e criação social. Ele pertence a um indivíduo 

e/ou a uma parcela da sociedade. 

Mesmo nas coisas que pertencem a um indivíduo ele vê, objetiva algumas 

como mais valiosas em relação a outras. Assim também é numa sociedade 

que cria valores maiores ou menores, mais ou menos abrangentes 

socialmente. 

Cuidar da riqueza material e da riqueza cultural e ambiental ao mesmo 

tempo, às vezes gera conflitos. Principalmente entre como um indivíduo 

percebe algo e assim do destino e uso a esta coisa e como uma parcela da 

humanidade a percebe e se relaciona com ela. 

Perceber uma coisa não é só um modo de olhar. É entender vassoura como 

vassoura objeto para varrer e motocicleta como veículo. O perceber 

acarreta par e passo uma interação, um padrão interativo.  Este, por sua 

vez acarreta um modo de se apoderar da coisa: a vassoura como vassoura 

a moto como moto, um penico como penico.  

Nas questões entre interesses econômicos, culturais e ambientais como 

uma parcela, uma escala da humanidade percebe e consequentemente 

tenta se apoderar e se relacional com uma dada área ou escala do planeta 
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em relação a uma dada escala da humanidade, uma população que 

percebe e se relaciona com esta área de modo diverso. 

Evidentemente seja nas questões econômicas, culturais ou ambientais 

existirão varias percepções e objetivações de uma escala do planeta e da 

humanidade. A questão e de bom senso. O bom senso deve ser nosso guia 

nestes conflitos. Algo salomônico. No bom senso, o bem a curto e 

principalmente no longo prazo tem que prevalecer nos conflitos. 

Numa questão comum, que é como um grupo percebe uma área e suas 

questões ecológicas em relação a outros grupos há que avaliar quem se 

beneficia e quem é prejudicado no curto e no longo prazo. Esta é a espada 

de Salomão (Polinari, 2021). 

 

Tudo isso para justificar não só a preservação do casarão e do forno a lenha que 

constituem Unidade de Interesse de Preservação de patrimônio histórico-cultural, conforme 

consta do Estudo Ambiental de 2015, e para onde está previsto um Centro de convivência 

cultural para os condôminos, mas para considerar que o Parque Barigui e todo o seu 

entorno constituem local de memória da colonização de Curitiba. Com efeito, é o encontro 

dos Bairros Santa Felicidade – colônia italiana – e Santo Ignácio – colônia polonesa. 

Nessa condição privilegiada de portador de memórias coletivas e afetivas, mais 

razão aparece para a construção do Corredor Ecológico e Cultural da Bacia do Rio Barigui, 

dirigindo para esse nobre fim as compensações por obras, atividades e empreendimentos 

na região. 

 

4.10. Judicialização 

 

Registre-se o interesse direto do Ministério Público, especialmente da Comarca de 

Curitiba, no desenvolvimento do processo licenciatório do condomínio Parque das Artes, 

havendo em curso Ação Civil Pública, Autos nº 0002845-50.2015.8.16.0004. 

Especial atenção deve ser dada à Informação Técnica nº 35/21, que se refere ao 

Termo de Referência para a elaboração do presente EIA/RIMA. 
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5. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES EM CURITIBA 

 

O SNUC, instituído pela Lei Federal nº 9.985/2000, define UC como espaço territorial 

e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção. 

Além de definir critérios para a criação, implantação e gestão de UC, o SNUC 

estabelece também um leque de diferentes categorias de manejo. De acordo com os 

objetivos de manejo e tipos de uso permitidos em uma UC, elas podem estar classificadas 

em dois grupos: Proteção Integral (PI) ou Uso Sustentável (US).  

As UCs de PI têm como objetivo básico a preservação da natureza, tolerando 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. São consideradas cinco categorias de 

manejo neste grupo: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento 

natural e refúgio de vida silvestre. 

Já as categorias de US têm a função principal de compatibilizar práticas de 

conservação da natureza com o uso direto de parcela dos seus recursos naturais. Para este 

grupo, a legislação prevê sete categorias: área de proteção ambiental, área de relevante 

interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. 

A preocupação com a qualidade das áreas verdes na capital do PR reflete na adoção 

de uma política que busca a utilização máxima dos benefícios ecológicos, econômicos e 

sociais que a vegetação incorporada ao meio urbano pode proporcionar. Sendo assim, a 

preservação destas áreas é um dos instrumentos importantes da política municipal de meio 

ambiente e saneamento (PMC, 2021). 

Um dos aspectos fundamentais da política de áreas verdes urbanas de Curitiba é a 

afirmação da recreação e do lazer como fatores indispensáveis ao equilíbrio físico e mental 

do ser humano e a seu desenvolvimento. Mas o lazer, ainda que essencial, não é a 

finalidade primordial de boa parte das áreas verdes, tendo na preservação ambiental e no 

saneamento - com a manutenção da permeabilidade do solo junto aos rios, da mata ciliar, 

da fauna, da flora - e na despoluição hídrica, aérea e sonora, os principais objetivos, 

equilibrando as relações da cidade com seu meio ambiente (PMC, 2021). 

No Plano Diretor (Lei nº 14.771, de 17 de dezembro de 2015) consta a Política de 

Desenvolvimento Urbano do Município (art. 14) que apresenta, dentre outros, os seguintes 

objetivos gerais: promover a qualidade de vida e do ambiente; integrar a política físico 

territorial e ambiental com a política socioeconômica; fortalecer a identidade e a paisagem 
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urbana, mantendo escalas de ocupação compatíveis com seus valores naturais, culturais, 

históricos e paisagísticos; promover a conservação e recuperação dos ambientes naturais.  

A Política Municipal de Meio Ambiente (Lei nº 15.852, de 1º de julho de 2021) tem 

por objetivo “a promoção de uma sociedade sustentável, incentivando o desenvolvimento 

social associado à manutenção do meio ambiente equilibrado, considerado bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual se impõe ao poder 

público e a coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo, conservá-lo e recuperá-lo”. 

Em Curitiba, segundo IPPUC (2021), há um total de 1.095 locais de áreas verdes, 

entretanto a grande maioria deles não se enquadra como UC, conforme previsto no SNUC 

(Tabela 2).  

Dentre estas áreas verdes os que apresentam maior representatividade em termos 

de ocupação territorial são os parques, com 8.601.365 m² (Figura 18 e Figura 19). Mas 

como dito anteriormente, nem todos são regulamentados como UC, recebendo apenas a 

denominação. 

 

Tabela 2 - Áreas verdes em Curitiba – PR. 

Área verde por tipologia Quantidade Área (m²) 

Parque* 29 8.601.365 

Praça 462 2.565.098 

Bosque 16 785.587 

Eixo de animação 21 574.276 

Jardinete 464 451.642 

Bosque de preservação 8 199.483 

Largo 57 61.395 

Jardim ambiental 3 35.621 

Núcleo ambiental 35 14.525 

TOTAL 1.095 13.288.992 

*Contempla todas as áreas comumente chamadas de parque, mesmo que não sejam áreas regulamentadas pelo 

SNUC. 

Fonte: InfoCuritiba (dados de 2017), IPPUC (2021). 

 

Dentre as UCs presentes em Curitiba, citam-se as apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Unidades de Conservação em Curitiba – PR. 

Nome Esfera Criação Municípios Área (ha) 

APA do Passaúna¹ Estadual Decreto nº 458/91 

Curitiba, Almirante 
Tamandaré, Araucária, 
Campo Magro, Campo 
Largo 

15.559,46 

PE João Paulo II Estadual 
Lei Ordinária nº 
8.299/86 

Curitiba 4,50 

PNM Vista Alegre Municipal Decreto nº 427/12 Curitiba 10 

PNM Barigui Municipal 
Decreto Municipal nº 
252/94 

Curitiba 140 

APA do Iguaçú² Municipal Decreto nº 410/91 Curitiba 4.145 

Fonte: CNUC (MMA, 2021). Legenda: PE – Parque Estadual; PNM - Parque Natural Municipal. 
¹ APA do Passaúna tem por objetivo proteger e conservar a qualidade ambiental e os ecossistemas 
existentes, em especial a qualidade e quantidade de água para fins de abastecimento público 
(Decreto Estadual nº 458, de 05 de junho de 1991). 
² APA do Iguaçu tem por objetivo garantir a preservação, conservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental da bacia do rio Iguaçu (Decreto Municipal nº 174, de 13 de março de 2008). 
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Figura 18 – Áreas verdes de lazer em Curitiba – PR. 

 

 

Fonte: IPPUC, 2021b. 
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Figura 19 – Bosques da conservação da biodiversidade urbana de Curitiba – PR. 

 

Fonte: IPPUC, 2021b. 
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Na AID e proximidades do local de implantação do empreendimento destacam-se as 

UCs citadas na Tabela 4 e suas localizações espaciais na Figura 20. 

 

Tabela 4 – Unidades de Conservação na área de influência direta e proximidades do local de 

implementação do empreendimento. 

UC Área (ha) Criação Gestão 

PNM Barigui 140 Decreto nº 252/94 Municipal - SMMA 

RPPNM Barigui 0,26 Decreto 1.495/2009 Particular 

RPPNM Jataí 0,07 Decreto 1.830/2013 Particular 

RPPNM Mirante do Parque Barigui 6,44 Decreto 19/2019 Particular 

 

De acordo com o SNUC todas as UCs, exceto APA e RPPN, devem possuir uma 

Zona de Amortecimento (ZA) e, quando conveniente, corredores ecológicos. A ZA consiste 

no entorno de uma UC, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171235.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171254.pdf
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Figura 20 - Unidades de Conservação na área de influência direta e proximidades do local de 

implementação do empreendimento. 
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- Parque Natural Municipal do Barigui 

 

O PNMB foi criado pelo Decreto Municipal nº 252, de 05 de maio de 1994, dispõe de 

140 ha, abrangendo os bairros Santo Inácio (22,96%), Bigorrilho (5,46%), Mercês (12,72%) 

e Cascatinha (5,10%). Pertence ao bioma Mata Atlântica, ecossistema Floresta Ombrófila 

Mista (ECOTÉCNICA, 2007). 

As atividades ocorrentes na área são (ECOTÉCNICA, 2007): 

• Fiscalização realizada pela SMMA, bem como batidas policiais programadas 

com integração da SMMA, Guarda Municipal e Polícia Militar. 

• Pesquisas sobre flora e fauna desenvolvidas por técnicos da SMMA (como 

pesquisadores do Museu de História Natural) e outros (como universitários, 

estudantes e pesquisadores de outras instituições), devendo atender a 

Portaria SMMA nº 12, de 15 de junho de 2004, seguindo seu trâmite na 

íntegra. 

• Visitação com atividades de caminhada/corrida, ciclismo, aeromodelismo, 

patinação, ginástica, esporte, exposições e alimentação (lanchonete, bar, 

petiscaria, restaurante e 

• churrasqueiras). 

• Atividades conflitantes diversas relacionadas a usos, infraestrutura e 

circulação urbana. 

 

O PM (ECOTÉCNICA, 2007) instituiu no PNMS as seguintes zonas (Figura 21), que 

foram regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 652, de 8 de julho de 2008: 

• Zona Primitiva: compreende áreas naturais com pequena ou mínima 

intervenção humana, podendo conter espécies da flora e da fauna de 

relevante valor científico e ecológico; 

• Zona de Recuperação para as Zonas Primitivas: contém áreas 

consideravelmente antropizadas, constituída, em grande parte, por 

ecossistemas parcialmente degradados, que devem ser recuperados de 

forma a atingir adequado estado de conservação. Dessa forma, caracteriza-

se como uma zona provisória, pois, uma vez restaurada, será incorporada 

novamente a uma das zonas permanentes, no caso, a Primitiva. As espécies 

exóticas introduzidas deverão ser removidas e a restauração deverá ser 

natural ou naturalmente induzida; 

• Zona de Uso Extensivo: constituída em sua maior parte por áreas naturais, 

podendo apresentar alguma alteração humana. Engloba amostras de 
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diferentes ambientes, caracterizando-se, inclusive, como área circundante da 

Zona Primitiva e como Zona de Transição entre esta e as zonas de Uso 

Intensivo e de Uso Especial; 

• Zona de Uso Intensivo: áreas alteradas, embora deva manter o ambiente o 

mais próximo possível do natural, destinada a facilitar a recreação intensiva 

tais como, caminhada, práticas esportivas, contemplação e a educação 

ambiental em harmonia com o meio, por meio de infraestrutura adequada, 

fiscalização, apoio e demais estruturas correlatas; 

• Zona de Uso Especial: onde estão localizadas as áreas necessárias à 

administração, manutenção e serviços da UC; 

• Zona Especial do Lago: compreende a área composta pelo lago do Parque 

Barigui, na porção sul; 

• Zona de Preservação de Fundo de Vale: compreende as APPs ao longo dos 

corpos d’água e nascentes localizados no interior do parque, conforme 

estabelecido pela Lei Federal nº 4.771/1965 e leis complementares; 

• Zona de Uso Conflitante: é aquela constituída por áreas destinadas à 

infraestrutura pública, como por exemplo, vias ou rodovias, as quais estão 

inseridas no perímetro do parque, cujos usos e finalidades, estabelecidos 

antes da criação da unidade, conflitam com os objetivos de conservação da 

área protegida. 
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Figura 21 - Zoneamento do Parque Natural Municipal Barigui. 

 

Fonte: Ecotécnica (2007). 
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O empreendimento em questão situa-se na ZA proposta para a referida UC, bem 

como outras áreas de ocupação urbana de maior ou menor densidade de uso no entorno. 

No PM a área da ZA foi delimitada em uma faixa de cerca de 500 m no entorno do 

Parque, que engloba “lotes do entorno imediato ao Parque, já ‘sinalizados’ por alguma 

restrição ambiental junto ao Serviço de Conservação e Manutenção de Parques, integrante do 

Departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal de Meio Ambiente” (Figura 22) 

(ECOTÉCNICA, 2007). Tendo como objetivo geral proteger os remanescentes florestais e a 

integridade da paisagem, previstos na legislação vigente, na região de entorno do Parque 

Barigui; e os objetivos específicos são: 

• minimizar os impactos e ordenar o uso e ocupação das atividades antrópicas 

ocorridas na região do entorno da área do parque de forma a diminuir suas 

consequências sobre a UC; 

• incentivar iniciativas de conservação ambiental nas áreas de entorno; 

• incentivar a criação de corredores ecológicos entre os fragmentos florestais 

da região; 

• permitir a migração da fauna entre os fragmentos; 

• incentivar o desenvolvimento de pesquisa científica e monitoramento nas 

áreas elencadas como de interesse à preservação, desde que autorizadas 

pelo proprietário e SMMA.  

 

Foram definidos pelo PM os parâmetros de uso permitidos e usos proibidos dentro da 

ZA, conforme apresentado no Quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5 - Parâmetros de uso da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Barigui. 

Atividades permitidas Usos proibidos 

- Recuperação de áreas degradadas ¹  

- Recomposição da vegetação ¹  

- As edificações e usos devem seguir os parâmetros da 

legislação vigente e ainda, passar por análises da SMMA quanto 

aos imóveis sinalizados com “alerta” 

- Implantação de atividade 

potencialmente poluidora  

- Uso de agrotóxicos 

NOTA: ¹ mediante autorização e aprovação do projeto pela SMMA.  

 

Importante destacar que no Decreto Municipal nº 652, de 08 de julho de 2008, que 

regulamenta parcialmente o artigo 7º, da Lei nº 9.804/2000 e institui o PM do PNM Barigui, 

não estabelece a ZA indicada no PM citado e nem suas normatizações, se atendo a 

apresentar e regulamentar apenas as zonas definidas no interior da unidade. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2000/980/9804/lei-ordinaria-n-9804-2000-cria-o-sistema-de-unidades-de-conservacao-do-municipio-de-curitiba-e-estabelece-criterios-e-procedimentos-para-implantacao-de-novas-unidades-de-conservacao
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Figura 22 – Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Barigui. 

 
Fonte: Ecotécnica (2007). 
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➢ Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

 

Especificamente no município de Curitiba todas as RPPNs pertencem ao sistema 

municipal, sendo, portanto, chamadas de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

Municipal (RPPNMs), que de acordo com o IAT (2020b) estas somam 34, ocupando 48,71 

ha (Tabela 5 e Figura 23). 

 

Tabela 5 - Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal em Curitiba. 

N° 
Ano de 
criação 

Decreto de 
criação 

Área 
(ha) 

Denominação 

1 2007 0234/2007 0,82 Cascatinha 

2 2008 1358/2008 1,60 Ecoville 

3 2009 1495/2009 0,26 Barigui 

4 2011 0464/2011 0,50 Bacacheri 

5 2012 0729/2012 0,54 Bosque da Coruja 

6 2012 0948/2012 0,79 Cedro-rosa 

7 2012 0950/2012 0,80 Erva-mate 

8 2012 0951/2012 0,81 Canela 

9 2012 0952/2012 0,82 Guabiroba 

10 2012 0954/2012 0,83 Taboa 

11 2012 0956/2012 0,81 Jerivá 

12 2013 0521/2013 2,97 Airumã 

13 2013 1830/2013 0,07 Jataí 

14 2013 1832/2013 0,07 Araçá 

15 2014 0228/2014 0,63 Umbará 

16 2016 0106/2016 2,34 Name 

17 2016 0219/2016 1,34 Beppe Nichele 

18 2017 1702/2017 2,03 Caxinguelê 

19 2017 1703/2017 0,53 Refúgio do Jacu 

20 2017 1704/2017 4,70 Geronasso 

21 2017 1705/2017 1,86 Vô Mantino e Vó Amélia 

22 2018 0545/2018 0,60 Alfred Willer 

23 2018 1389/2018 0,75 San Marino 

24 2019 0019/2019 6,44 Mirante do Parque Barigui 

25 2019 0162/2019 0,71 Josefina Pizzolotto Marcon 

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171198.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171233.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171235.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171237.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171245.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171246.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171247.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171248.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171249.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171250.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171251.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171253.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171254.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171255.pdf
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2015/00171256.pdf
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N° 
Ano de 
criação 

Decreto de 
criação 

Área 
(ha) 

Denominação 

26 2019 0241/2019 1,87 Recanto Vó Iracema 

27 2019 0422/2019 0,68 Agenor Maccari 

28 2019 1276/2019 0,31 Julieta Mendes 

29 2019 1459/2019 8,07 Luiz Miqueleto 

30 2019 1460/2019 0,65 Passaúna 

31 2019 1530/2019 0,52 Vila Clara 

32 2020 0139/2020 0,54 Dois Irmãos 

33 2020 0140/2020 0,54 Odilon e Leonice Benato 

34 2020 0194/2020 1,93 Moraz 

Total 48,71 

Fonte: adaptado de IAT (2020b). 
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Figura 23 – Distribuição espacial das Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal em 

Curitiba. 

 
Fonte: IPPUC, 2021b. 
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6. DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

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 

onde haverá interferências diretas das atividades de implantação e operação 

do empreendimento sobre os diversos componentes. 

 

• Área de Influência Direta (AID): área sujeita a ser diretamente influenciada 

pelos impactos a partir do planejamento, implantação, operação e 

desativação do empreendimento. 

 

• 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. 

 
Especificamente para a análise ambiental do Parque das Artes, definiu-se como 

Áreas de Influência, conforme cada meio: 

 

6.1. Meios Físico e Biológico 

 

A definição das áreas de influência para os meios físico e biológico leva em 

consideração a adoção de medidas preventivas para a avaliação e proteção do eventual 

patrimônio natural especialmente as nascentes, os cursos d’água, as jazidas ou 

afloramentos do patrimônio geológico, caso ocorra na região e que são vulneráveis a 

impacto das obras civis e a movimentação e disposição de solos e sedimentos necessários 

aos cortes e aterros. 

Define-se como ADA o terreno do imóvel abrangendo o local destinado à 

implantação do empreendimento propriamente dito, áreas de apoio necessárias à sua 

implantação e operação, ou seja, a área objeto da construção e da área operacional e áreas 

livres do terreno. Portanto, neste estudo, a ADA abrange toda a área como potencialmente a 

ser ocupada pelo empreendimento, considerando as edificações e os espaços de acesso e 

uso comum de futuros moradores. 
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A AID foi definida conforme a faixa de terreno de dimensão variável que circunscreve 

a ADA e corresponde à área que sofrerá os impactos diretos do empreendimento durante a 

sua fase de implantação e operação, ou seja, todo o entorno do empreendimento. Esta área 

abrange importantes fragmentos de vegetação florestal, áreas urbanizadas e outras fácies 

ambientais da região, incluindo grande parte da área que compõe o PNMB. 

A AII é de abrangência regional, configurado pela bacia hidrográfica do rio Barigui, 

sujeita aos efeitos indiretos da implantação e operação do empreendimento, do ponto de 

vista da interferência no sistema hídrico, movimentação, transporte, carreamento e 

disposição de solos e sedimentos para cursos d’água, ruas e demais vias no entorno. 

Compõe extensa área onde são encontrados vários fragmentos florestais nativos em 

diferentes estágios sucessionais e estados de conservação, além de ambientes aquáticos, 

áreas abertas (campestres), urbanizadas e de outros usos de solo. Além de áreas privadas, 

encontram-se inseridas unidades de conservação municipais. 

Desta forma, definiu-se para os meios físico e biológico as seguintes áreas de 

influência: 

• ADA: a área interna do empreendimento, com 2,49 ha, onde serão efetivamente 

implantadas as unidades residenciais (Figura 24); 

• AID: buffer de 1.000 m ao redor da área do empreendimento, totalizando 396,90 ha 

(Figura 25); 

• AII: Bacia Hidrográfica do rio Barigui, totalizando 26.489,58 ha (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

108 

Figura 24 – Área Diretamente Afetada dos meios Físico e Biológico. 
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Figura 25 – Área de Influência Direta para os Meios Físico e Biológico. 
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Figura 26 – Área de Influência Indireta para os Meios Físico e Biológico. 
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6.2. Meio Antrópico 

 

A AID do Meio Antrópico abrange os 7 setores censitários definidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo 3 setores no bairro Santo Inácio, 3 no 

bairro Santa Felicidade e 1 no bairro Cascatinha (Quadro 6) 

 

Quadro 6 – Setores Censitários incluídos como Área de Influência Direta do meio Antrópico.  

Setor Censitário Bairro 

410690205050073 Santo Inácio 

410690205050074 Santo Inácio 

410690205050077 Santo Inácio 

410690205050079 Cascatinha 

410690205050153 Santa Felicidade 

410690205050154 Santa Felicidade 

410690205050162 Santa Felicidade 

 
 

• ADA: buffer de 100 m dos limites do espaço da propriedade onde está localizado o 

terreno para a implantação do condomínio (22,27 ha) (Figura 27); 

• AID: abrange os 7 setores censitários definidos pelo IBGE, sendo 3 setores no Bairro 

Santo Inácio, 3 no Bairro Santa Felicidade e 1 no Bairro Cascatinha, totalizando 

383,36 ha (Figura 28); 

• AII: município de Curitiba, totalizando 43.481,19 ha (Figura 29). 
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Figura 27 – Área Diretamente Afetada para o meio Antrópico.  
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Figura 28 – Área de Influência Direta para o Meio Antrópico. 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

114 

Figura 29 – Área de Influência Indireta para o Meio Antrópico. 
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6.3. Meio Urbano 

 

• ADA: área a ser ocupada com a construção do condomínio (2,49 ha) (Figura 30); 

• AID: bairro Cascatinha, bairro Santo Inácio e PNM Barigui, totalizando 614,58 ha 

(Figura 31); 

• AII: regional de Santa Felicidade, totalizando 5.492,19 ha (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

116 

Figura 30 – Área Diretamente Afetada para o Meio Urbano. 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

117 

Figura 31 – Área de Influência Direta para o Meio Urbano. 
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Figura 32 – Área de Influência Indireta para o Meio Urbano. 
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6.4. Arqueologia 

 

• ADA: terreno a ser efetivamente ocupado e transformado pelo 

empreendimento condomínio residencial Parque das Artes abrangendo toda e 

qualquer porção que haja revolvimento do solo (2,49 ha) (Figura 33); 

• AID: buffer de 500 metros em torno da ADA, totalizando 121,64 ha (Figura 

33); 

• AII: onde as ações incidem de forma secundária e terciária (indireta) durante 

sua fase de operação. Considerou-se o município de Curitiba – PR (Figura 

34). 
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Figura 33 – Área Diretamente Afetada e de Influência Direta para a Arqueologia. 
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Figura 34 - Área de Influência Indireta para a Arqueologia. 
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6.5. Levantamento de Ruídos 

 

Para determinação das áreas de influência a delimitação partiu do princípio das 

características de uso do solo e de “barreiras” naturais e antrópicas de retenção de emissão 

sonora.  

Desta forma ficaram definidas as seguintes áreas (Figura 35):  

• ADA: caracterizada pela delimitação geográfica do imóvel onde será instalado 

o condomínio residencial Parque das Artes, por tratar-se do local onde 

passarão a existir novas fontes de emissão sonora, com 2,49 ha.  

• AID: foi considerado um buffer de 200 m ao redor da ADA (31,73 ha). Esta 

área abrange toda a tipologia de uso do solo na região de entorno do 

empreendimento a qual pode sofrer uma possível interferência dos níveis de 

pressão sonora da fase de obras.  

• AII: buffer de 500 m do entorno do empreendimento (121,64 ha), onde o 

projeto não tem mais qualquer influência no tocante aos ruídos; por outro lado 

fontes externas podem resultar em alguma influência sobre o 

empreendimento.   
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Figura 35 – Áreas de Influência para o Levantamento de Ruídos. 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

124 

 

6.6. Estudo de Tráfego 

 

A definição das áreas de influência levou em consideração a localização do 

empreendimento, suas proximidades, zoneamento, as principais vias de utilização dos 

usuários, o transporte coletivo que atende a região, suas calçadas e passeios do entorno, 

bem como estacionamento e acessos, conforme a Figura 36:  

• ADA: vias que circundam o terreno do empreendimento, neste caso, a rua 

Nicolau José Gravina e a av. Cândido Hartmann. 

• AID: raio 500 m a partir do empreendimento e tem influência na localização 

de outros polos geradores de tráfego próximos ao empreendimento e de 

pontos de parada de transporte coletivo próximos. 

• AII: raio 1.000 m a partir do empreendimento e engloba vias de maior fluxo de 

veículos. 
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Figura 36 – Áreas de Influência para o estudo de tráfego. 
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7. METODOLOGIAS DE ESTUDO  

 

Para a realização da caracterização ambiental da área a ser afetada pelo 

empreendimento e seu entorno, foram utilizadas metodologias específicas, conforme cada 

área temática.  

 

7.1. Meio Físico 

 
Os estudos físicos foram elaborados a partir das atividades de campo e análises de 

gabinete sobre os temas clima, geomorfologia e topografia, geologia, geotecnia, solos, 

recursos hídricos, incluindo hidrologia e hidrogeologia. 

Para a coleta e a sistematização dos dados existentes sobre o meio físico da região 

foi realizada intensa revisão da bibliografia disponível, que consistiu na identificação, 

seleção, análise e compilação de dados secundários, incluindo consultadas as publicações, 

teses acadêmicas, relatórios técnicos, boletins, mapas e outros resultados de pesquisas, 

estudos e levantamentos feitos por empresas e órgãos governamentais e não 

governamentais. A complementação dos dados foi realizada a partir de informações obtidas 

em atividades de campo pela equipe, efetuados entre os dias 20 e 27 de março de 2021, e 

novamente em abril e maio de 2021. 

As bases cartográficas que subsidiaram o desenvolvimento deste trabalho, são 

correlacionadas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fornecidas através 

da mapoteca digital organizadas no sistema cartográfico nacional, em escala 1:100.000; 

1:250.000 e 1:500.000, tendo como fonte: Mapa Geológico do Estado do Paraná 

MINEROPAR, 2007); Mapa Geomorfológico do Estado do Paraná (MINEROPAR, 2006); 

Mapa de Solos do Estado do Paraná (EMBRAPA, 2008); Imagens Google Earth de 2004 a 

2021; Termo de Referência RAP - Padrão SMMA; Portaria IBAMA nº 887/90; Resolução 

CONAMA nº 001/86; Resolução CONAMA nº 011/86; Resolução CONAMA nº 009/86. 

Dentre outros materiais de apoio e dados bibliográficos existentes utilizou-se também 

o Projeto COMEC-MINEROPAR: Projeto Geotecnia – RMC (1995); Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Agência Nacional de Mineração (ANM-MMA - 

SIGMINE), Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e Agência Nacional de Águas (ANA).  

A cartografia foi realizada através da digitalização e edição (retificação, restauração, 

realce e combinação de dados cartográficos e de sensoriamento remoto) em cartas vetoriais 

padrão shape file em Sistema de Informação Geográfica (SIG), com atualização das bases 

cartográficas para o sistema UTM, datum Sirgas 2000. 
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As formas de relevo foram delimitadas a partir da coleta, organização e adaptação 

dos dados disponíveis do projeto RADAMBRASIL (1982; 1983) e da base de dados SRTM, 

INPE (2015) e interpretação visual de imagens com apoio em informações de campo. 

Aos estudos ora apresentados foram incorporados dados e informações do Estudo 

Ambiental Parque das Artes – VCG Empreendimentos Imobiliários S.A. (ECOAMBIENTAL, 

2015). 

As informações referentes a geologia, geomorfologia e hidrogeologia consistem na 

adaptação dos dados temáticos do shape file por meio de ferramentas analíticas e 

reclassificação dos mesmos para elaboração de mapas nas diferentes escalas do estudo; e 

levantamento e mapeamento em campo de afloramentos, perfurações e sondagens de SPT 

executadas, levantamento de dados de poços cacimba e tubulares profundos na área e 

entorno. Assim, foi possível a elaboração dos relatórios e dos produtos finais com arquivos 

digitais da base de dados em padrão SIG e produção de mapas temáticos. 

Quanto ao clima, foram utilizados os parâmetros necessários à caracterização 

climatológica (precipitação, temperatura do ar, ventos (velocidade), umidade relativa do ar e 

insolação), baseado em dados da estação meteorológica localizada em Curitiba, 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

7.2. Flora 

 

Para a caracterização da vegetação na ADA, conforme o Termo de Compromisso e 

solicitação do Ministério Público, foi realizado um levantamento florístico. 

A composição florística implica na produção de uma lista florística completa com o 

nome das espécies presentes na área de estudo sem atribuir-lhes qualquer diferença 

ecológica. Todas as espécies têm o mesmo peso e o pesquisador está interessado nos 

grupos presentes, isto é, se algum táxon ocorre com grande quantidade de táxons inferiores 

(muitas espécies de um mesmo gênero ou família) ou se um táxon muito comum em outras 

comunidades está ausente na área estudada.  

A correta identificação do material botânico e a manutenção de material testemunho 

são fundamentais para o estudo dos demais atributos da comunidade (MARTINS, 1991).  

A partir do conhecimento da composição florística da área de estudo, que implica na 

elaboração de listas de espécies, é possível conhecer sua "estrutura" taxonômica permitindo 

assim caracterizá-la e compará-la. Com base na lista de espécies coletadas que atendam 

ao critério de inclusão pode-se realizar: a) análise de similaridade florística 

(presença/ausência) com outros levantamentos que tenham utilizado o mesmo método; b) 
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análise do número de espécies por gênero e família, a chamada diversidade hierárquica 

(PIELOU, 1975). 

Na ADA, local da propriedade onde será implantado o empreendimento, todos os 

indivíduos arbóreos, palmeiras e xaxins, com diâmetro superior a 15 cm foram considerados 

e identificados através do nome comum e científico (família botânica, gênero e espécie). 

Estes indivíduos foram numerados em campo e foram obtidas as suas coordenadas 

geográficas. 

Ainda na área da propriedade, mas no local onde se encontra o bosque nativo 

relevante (AID), foi realizado o levantamento florístico contemplando todas as espécies 

arbóreas com diâmetro superior a 15 cm. A projeção real da copada da araucária foi 

coletada. 

As árvores foram classificadas de acordo com a sua origem, sendo: 

• Nativa (N): típica da Floresta Ombrófila Mista, região de abrangência do 

empreendimento; 

• Nativa do Brasil (NB): Típica de outras tipologias florestais brasileiras, 

diferentes da região de abrangência do empreendimento; 

• Exótica (E): nativa de outro país; e 

• Exótica invasora (EI): espécie exótica, conforme a Portaria n° 059/2015 do 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

 

As espécies foram classificadas segundo as suas preferências ambientais, em 

grupos ecológicos relacionados a sua tolerância à luz e à altura do lençol freático. Assim, ao 

considerar as necessidades de luz, as espécies foram agrupadas em pioneira, clímax 

exigente de luz e clímax tolerante à sombra (SWAINE e WHITMORE, 1988). Plantas do 

grupo das pioneiras apresentam crescimento rápido, requerem alta intensidade de luz para 

a germinação das sementes, estabelecimento e crescimento, possuem alta taxa 

fotossintética e crescem até a altura do dossel, assim, nunca ou dificilmente são 

encontradas no sub-bosque (SWAINE e WHITMORE, 1988; BROKAW, 1985). As espécies 

clímax possuem germinação das sementes, estabelecimento e desenvolvimento das 

plântulas no sub-bosque, apresentam alta e rápida mortalidade das plântulas e crescimento 

lento (SWAINE e WHITMORE, 1988). A dispersão das sementes é limitada, apresentando 

baixa dormência e possuem ponto de compensação, taxa fotossintética e crescimento 

baixos (BROKAW, 1985). 

O estágio de sucessão (inicial, intermediário e tardio) do remanescente e o estado de 

conservação (pouco, médio e muito alterado) foi considerado na ADA e na AID. Quando 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

129 

possível, o motivo da alteração foi descrito. As espécies caracterizadoras do local foram 

descritas. 

 

7.3. Fauna 

 

O diagnóstico da mastofauna e da avifauna foi elaborado com base na interpretação 

de dados primários obtidos in situ na área onde se pretende implantar o condomínio Parque 

das Artes e entorno imediato, subsidiado pela análise de dados secundários provenientes de 

levantamento de trabalhos ligados a mastofauna e a avifauna do município de Curitiba e 

Região Metropolitana, além de outras regiões do PR.  

Foram utilizadas técnicas convencionais utilizadas em levantamentos desses grupos 

de fauna em EIAs, tanto por meio de constatações diretas como através de evidências 

indiretas da presença de espécies. Já para a AII, a caracterização dos grupos faunísticos 

em questão foi com base em dados secundários provenientes de fontes bibliográficas 

pesquisadas. 

As técnicas empregadas para o registro de espécies e a elaboração do diagnóstico, 

são apresentadas a seguir: 

 

Utilização de imagens de satélite 

 

A utilização de imagens de satélite previamente aos trabalhos de campo teve por 

objetivo avaliar a configuração ambiental da área do empreendimento e seu entorno 

imediato. Com base nesse procedimento, foram delimitadas as áreas de influência em 

consonância com os possíveis impactos que a implantação do condomínio poderia gerar 

sobre o meio biótico. 

 

Obtenção de dados secundários 

 

A obtenção de dados secundários foi por meio de minuciosa busca de fontes 

bibliográficas que contemplassem estudos da mastofauna e avifauna regional de Curitiba e 

do estado do PR. Esses dados constituíram importante base para a determinação da 

listagem de espécies com potencial para as áreas de influência do projeto, e, por 

conseguinte, dos impactos diretos e indiretos que poderão interferir no comportamento da 

fauna associada ao local onde está prevista a implantação do empreendimento. 

Com base nos dados secundários foram inicialmente elaboradas listas de espécies 

de mamíferos e aves que potencialmente ocorrem na área. Para a mastofauna foram 
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obtidos dados de publicações sobre mamíferos no estado do PR (ver citações no item 

referente ao diagnóstico) e da região de Curitiba, além da consulta a obras clássicas que 

apresentam as áreas de distribuição das espécies em solo brasileiro e no continente sul-

americano (SILVA, 1984; REDFORD e EISENBERG, 1992; EMMONS e FEER, 1992; 

AURICCHIO, 1995; CÁCERES e MONTERIO, 2006; REIS et al., 2006; GARDNER, 2007; 

PAGLIA et al., 2012) e da região sul do Brasil (CÁCERES, CHEREM e GRAIPEL, 2007) que 

subsidiaram a caracterização do grupo para a área do empreendimento.  

Para a avifauna, também foram feitas consultas a obras clássicas que abordam a 

distribuição das aves no Brasil e América do Sul (DUNNING, 1987; NAROSKY e 

YSURIETA, 1987; SICK, 1997; DE LA PEÑA e RUMBOLL, 1998; RIDGELY et al., 2010; 

SIGRIST, 2013) e de trabalhos com as aves em solo paranaense (SCHERER-NETO et al., 

2011) e na região de Curitiba (ver citações no diagnóstico) que subsidiaram a elaboração de 

listagem de espécies de aves com potencial de ocorrência para as diferentes áreas de 

influência e a caracterização geral do grupo. 

 

Reconhecimento da área e caracterização ambiental 

 

O reconhecimento da área onde está planejado o condomínio Parque das Artes 

ocorreu previamente as campanhas de campo.  Juntamente com o reconhecimento, 

procedeu-se a caracterização ambiental da ADA e da AID do projeto. A caracterização 

ambiental possibilitou a indicação de presença de espécies de mamíferos e aves para essas 

áreas com base nos conhecimentos prévios sobre a ocorrência de espécies na região de 

Curitiba e das exigências ecológicas dessas em relação à integridade ambiental e do grau 

adaptativo a ambientes alterados. 

 

Obtenção de dados primários 

 

A coleta de dados primários foi realizada por meio de 4 visitas de campo à área do 

empreendimento e entorno nos meses de março (06/03/2021), maio (27/05/2021), julho 

(24/07/2021) e outubro (08/10/2021), com cada campanha tendo a duração de 1 dia cada. 

As 4 campanhas abrangeram as diferentes estações sazonais que caracterizam o clima de 

Curitiba, sendo essas: verão, outono, inverno e primavera. 

Em campo, foram feitos registros de forma aleatória com base na constatação direta 

e indireta de espécies da mastofauna e avifauna. Também foram avaliadas as diferentes 

fácies ambientais presentes na área e imediações, de forma a definir o potencial dessas no 

que diz respeito ao suporte de sobrevivência de diferentes espécies de mamíferos e aves. 
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Para o registro das espécies foram realizados deslocamentos a pé nos diferentes 

ambientes presentes na área prevista para a implantação do condomínio (ADA) e em seu 

entorno (AID), com a constatação feita por meio de diferentes técnicas comumente 

empregadas em trabalhos ornitológicos e de mastozoologia, conforme apresentação a 

seguir. 

 

I - Procura de vestígios 

 

A aplicação dessa técnica foi especialmente para o grupo de mamíferos, consistindo 

basicamente na busca de vestígios (Figura 37) que indicassem a presença de espécies nos 

diferentes ambientes. Para os mamíferos os vestígios procurados consistiram basicamente 

em pegadas, fezes, trilhas, restos alimentares e tocas. A maioria das espécies de mamíferos 

registradas em campo, foram por meio do emprego desta técnica, levando-se em conta que 

grande parte desse grupo animal se desloca no solo, sendo, portanto, relativamente comum 

de serem encontrados vestígios que denunciam sua presença. 

Para o grupo das aves, também houve procura de vestígios, sendo esses, no 

entanto, escassos. Para esse grupo, consistiram principalmente de penas, ninhos 

abandonados e fezes (Figura 38). 

 

Figura 37 - Busca de vestígios de mamíferos 

(toca) na área do empreendimento. 

Figura 38 - Fezes de jacuguaçu Penelope 

obscura. Exemplo de vestígio de aves 

encontrado durante os trabalhos de campo. 

  

Fonte: Celso Seger (2021) – Ecossistema (2021). 

 

Todos os vestígios encontrados foram analisados e fotografados, visando a 

identificação das espécies aos quais pertenciam com base em comparação com figuras e 

descrições de referências especializadas. 
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II - Registros por contatos visuais 

 

A técnica de registro por meio de contato visual é uma das mais utilizadas e úteis em 

campo, sendo, no entanto, pouco proveitosa em estudos de mamíferos, pelo fato da maioria 

das espécies desse grupo da fauna ter hábitos noturnos, ou então, apresentar coloração de 

pelagem que permitem uma camuflagem com a vegetação ou outros elementos do 

ambiente, dificultando assim sua visualização. Por meio dessa técnica, apenas duas 

espécies foram contatadas, sendo uma exótica para a área. 

Para o grupo das aves, no entanto, o cenário foi bem diferente, com grande parte 

das espécies registradas sendo por meio dessa técnica. Uma das principais características 

da avifauna é de que a maioria das espécies apresenta hábitos diurnos, além do que, se 

movimenta constantemente. Esse comportamento faz com que as espécies do grupo sejam 

contatadas com mais facilidade pela observação direta. Para uma identificação mais 

precisa, foi utilizado binóculo 7x35 que permitiu a visualização de indivíduos a certa 

distância sem interferir em seu comportamento (Figura 39).  

 

III - Reconhecimento auditivo 

 

Assim como para a observação direta, o emprego dessa técnica também foi pouco 

eficaz para os mamíferos, porém, importante para o registro de várias espécies da avifauna. 

A vocalização é utilizada frequentemente pela maioria das aves (especialmente 

passeriformes) como meio de comunicação entre indivíduos da mesma espécie 

(intraespecífica) ou entre espécies diferentes (interespecífica).  

Devido a esse comportamento, muitas espécies podem ser identificadas mesmo não 

sendo visualizadas. Determinadas vocalizações foram gravadas para posteriormente se 

determinar à qual espécie pertenciam, utilizando-se para tal, gravador digital marca 

TASKAN DR-100 MK III e microfone direcional marca YOGA HT-81 (Figura 40). 
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Figura 39 - Registro de espécies de aves por meio 

de visualização direta com emprego de binóculos 

7x35. 

Figura 40 - Gravação de vocalização de aves 

com uso de gravador digital e microfone 

direcional. 

  

Fonte: Celso Seger (2021) – Ecossistema (2021). 

 

Compilação de dados 

 

A compilação de dados secundários e primários proporcionou a elaboração de listas 

de espécies de mamíferos e aves com maior potencial de ocorrência para a área de 

influência do projeto (considerando a ADA, a AID e a AII). Essas listas serviram de base 

para a caracterização da mastofauna e avifauna em nível local, e consequentemente, a 

indicação e análise de respectivos impactos que os referidos grupos de fauna deverão sofrer 

no caso de licenciamento do empreendimento. 

Todas as espécies registradas em campo são consideradas de ocorrência 

comprovada para a área, enquanto as listadas com base em dados secundários são 

consideradas como de provável ocorrência, podendo esta ser alta, média ou baixa.  

 

Nomenclatura científica e vernácula  

 

A ordenação taxonômica (nomes científicos) e vernácula (nomes populares) adotada 

neste EIA foi com base na nomenclatura atualizada apresentada em trabalhos disponíveis 

na literatura.  

Para o grupo dos mamíferos utilizou-se a Lista Anotada de Mamíferos do Brasil em 

sua 2° edição (PAGLIA et al., 2012), enquanto para as aves a Lista de Espécies de Aves do 

Brasil atualizada em 2015 (PIACENTINI et al., 2015). 

Para a indicação de espécies ameaçadas foram utilizadas como referência a lista da 

fauna brasileira ameaçada de extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014), a lista 

de espécies ameaçadas em nível global da União Internacional de Conservação da 
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Natureza (IUCN, 2021) e a lista de espécies ameaçadas para o estado do PR (MIKICH e 

BÉRNILS, 2004). 

 

Coleta de dados da Herpetofauna 

 

Para a caracterização da herpetofauna, localmente, três fitofisionomias principais 

foram amostradas: (i) Fragmento de Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária); (ii) 

Campos alterados (gramíneas com presença da espécie exótica invasora Pinus sp.); e (iii) 

Áreas antropizadas (isto é, áreas com de infraestrutura urbana e assentamento humano) 

(Figura 41 e Figura 42). As atividades in loco foram realizadas ao longo de 4 campanhas, a 

saber: 06 de março, 27 de maio, 24 de julho e 08 de outubro de 2021.  

As amostragens foram realizadas no período entre 09:00 horas até 20:00 horas. 

Durante as buscas foram identificados dois corpos hídricos (Figura 41), sendo um deles 

formado por uma nascente dentro do Bosque Nativo Relevante conservado na propriedade. 

Esses corpos hídricos foram amostrados durante o período diurno e noturno por 

representarem potenciais de sítios de reprodução de anfíbios e/ou área de vida de répteis 

(e.g., quelônios). Quando pertinente, foi utilizado playback para reprodução dos cantos de 

anfíbios e gravado a vocalização para posterior confirmação da espécie. 

 

Figura 41 - Localização do empreendimento e corpos hídricos vistoriados. 
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Figura 42 - Ambientes amostrados na área do empreendimento. 

 
Legenda: (A) Fragmento de Floreta com Araucária com nascente (B) Campo alterado; C, Amostragem noturna; 

D, Amostragem diurna. 

Fonte: Lucas Crivellari (2021) – Ecossistema (2021). 

 

De forma complementar, para o diagnóstico da herpetofauna consultou-se 

bibliografia especializada bem como estudos ambientais para a região e proximidades (e.g., 

MORATO et al., 2017; CRIVELLARI et al., 2014). Além disto, foram consultados registros de 

animais tombados no Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), o qual 

possui um elevado número de registro da herpetofauna para o estado do Paraná e Curitiba.  

Por fim, foi seguida a nomenclatura taxonômica de acordo com as listas da 

Sociedade de Herpetologia Brasileira para anfíbios (SEGALLA et al., 2019) e répteis 

(COSTA e BÉRNILS, 2018).  

Para a categorização do nível de ameaça das espécies foram consultadas as listas 

da fauna ameaçada de extinção do Paraná (MIKISH e BÉRNILS, 2004), Portaria do MMA n° 

444/2014 e a base de dados da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN, 2021). Para a consulta das espécies endêmicas da Floresta com Araucária foram 

utilizadas as bibliografias de Haddad et al. (2013), Conte (2010) e Rossa-Feres et al. (2017) 
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para anfíbios, Tozetti et al. (2017) para répteis, além de Monteiro-Filho e Conte (2017) para 

herpetofauna como um todo.     

 

7.4. Meio Antrópico  

 
Para a elaboração do diagnóstico socioeconômico consideraram-se dois momentos 

de análise: o primeiro referente ao município de Curitiba e estado do PR, visando a 

caracterização regional. 

Nesta fase o trabalho consistiu em levantamento, compilação e análise de estudos já 

realizados, tais como: informações sociais, demográficas, econômicas e produtivas, por 

meio de dados oficiais.  

O levantamento teve como objetivo caracterizar e identificar por meio de 

sistematização de informações demográficas e socioeconômicas, alterações no modo de 

ocupação e na exploração dos recursos naturais, bem como a influência das políticas 

públicas na relação entre a sociedade local e o meio ambiente de Curitiba. 

Para a coleta de dados foram utilizadas fontes oficiais, a nível Federal, Estadual e 

Municipal. Privilegiaram-se aquelas fontes que permitiram análises comparativas e os dados 

sócio demográficos e econômicos mais recentes.  

Tais informações foram complementadas com outras pesquisas e documentos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE), tais como Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC), além de pesquisas de outras instituições públicas  

Na caracterização da ADA, foram utilizados dados primários, através de 

levantamento de campo, realizado no dia 17 de março de 2021, quando foi possível 

identificar as características socioeconômicas também da AID.  

Tendo em vista as condições de pandemia, não foi possível a realização de 

entrevistas mais abrangentes com a população residente no entorno. 

 

7.5. Arqueologia 

 

Nesse momento, efetuou-se uma nova análise preliminar, baseado em levantamento 

não interventivo, constituiu numa primeira etapa da investigação, voltada à avaliação e 

estabelecimento do potencial arqueológico das áreas sujeitas a impactos em decorrência da 

implantação do empreendimento do condomínio residencial Parque das Artes.  

O estudo de caráter não interventivo demandou prospecções extensivas de 

superfície consorciadas ao cortejo de fontes secundárias (levantamento da literatura 
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analítica disponível sobre a região envolvente, cartografia histórica, dentre outras) incidentes 

em porções da ADA, AID e AII do empreendimento.  

A preservação do patrimônio arqueológico é de fundamental importância para a 

ampliação do conhecimento relativo à história e memória dos diversos grupos que 

interagiram e integram a sociedade brasileira, contando-se para tal com amplo amparo legal. 

A atual legislação que estabelece a proteção e preservação do patrimônio 

arqueológico (Lei Federal nº 3.924, de 26/07/61) proíbe em todo território nacional o 

aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas 

arqueológicas ou pré-históricas e determina que o patrimônio cultural arqueológico seja 

estudado antes da realização de qualquer intervenção que possa vir a descaracterizá-lo, 

sendo necessária a autorização por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) para a realização destes estudos (Portaria SPHAN nº 07, de 01/12/88) e 

Instrução Normativa IPHAN nº 001/2015. 

A Lei nº 9.605/98, que trata sobre os crimes ambientais, impõe sanções penais e 

administrativas a condutas de atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o capítulo 5, 

seção 4, trata especificamente dos crimes contra o patrimônio cultural. Os artigos 63, 64 e 

65 atribuem penas de reclusão, detenção e multa a quem alterar danificar ou 

descaracterizar locais de especial interesse arqueológico. 

No sentido de estabelecer critérios para a avaliação de impactos ambientais 

promovidos pela implantação de empreendimentos o CONAMA, formulou a Resolução nº 

001/86. Além de regulamentar as diretrizes que lhe são conferidas quanto à proteção do 

meio ambiente, o mesmo, incluiu a obrigatoriedade de estudos sobre os bens culturais como 

componente do diagnóstico ambiental para o meio antrópico. 

Visando regulamentar os procedimentos de arqueologia preventiva para as etapas 

de Licenciamento Ambiental estabelecidas pelo CONAMA por meio da Resolução nº 237/97 

(que divide o Licenciamento em três fases: Licença Prévia, de Instalação e de Operação –

LP, LI e LO), o IPHAN editou a Instrução Normativa nº 001/2015, de 25 de março de 2015, 

que considera a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais 

com a apreciação e acompanhamento das pesquisas arqueológicas no país. 

Este estudo justifica-se, principalmente, porque é preciso contemplar o potencial de 

sítios arqueológicos, trata-se de bens finitos. Tais sítios apresentam as mais diversificadas 

evidências arqueológicas fruto de sucessivas ocupações humanas, que se iniciaram com os 

grupos caçadores e coletores, e chega até os dias atuais. 
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7.6. Levantamento de Ruídos 

 

A metodologia adotada para a realização do diagnóstico ambiental foi a NBR 

10.151/2019 “Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas 

habitadas – Aplicação de uso geral” (versão corrigida 2020). Esta norma fixa as condições 

exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades. Ela especifica o 

método para a medição de ruído, a aplicação de correções nos níveis medidos (de acordo 

com a duração, característica espectral e fator de pico) e uma comparação dos níveis 

corrigidos, com um critério que leva em conta os fatores ambientais. 

A obtenção dos dados foi realizada em condições climáticas consideradas 

adequadas para o monitoramento, cabendo a observação de que o clima estava estável, 

sem chuva, temperatura amena e sem vento, atendendo a todas as determinação impostas 

no item “7.3 Requisitos ambientais” da ABNT NBR 10.151/2019 (versão corrigida 2020) que 

descreve: “As medições não podem ser realizadas durante precipitações pluviométricas, 

trovoadas ou sob condições ambientais de vento, temperatura e umidade relativa do ar em 

desacordo com as especificações das condições de operação dos instrumentos de medição 

estabelecidas pelos fabricantes.” 

Com relação aos limites de ruído em áreas habitadas para o município de Curitiba, a 

Lei Municipal n° 10.625/2002, que “Dispões sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e 

do sossego público, revoga as leis n° 8583, de 2 de janeiro de 1995, 8726, de 19 de outubro 

de 1995, 8986, de 13 de dezembro de 1996, e 9142, de 18 de setembro de 1997, e dá 

outras providências” determina o seguinte: 

 

“Art. 1º - É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com sons, 

ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que 

ultrapassem os limites fixados nesta lei. 

Art. 3º - Para fins de aplicação desta Lei, ficam definidos os seguintes 

períodos:  

I. DIURNO: das 07h01 às 19h00;  

II. VESPERTINO: das 19h01 às 22h00;  

III. NOTURNO: das 22h01 às 07h00. 

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, a medição do nível de pressão sonora 

deverá ser efetuada de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT.  

Parágrafo único - A medição pode ser realizada a 5,00 m (cinco metros) de 

qualquer uma das divisas do imóvel gerador do incômodo, ou em qualquer 

ponto dentro do limite real do imóvel que sofre o incômodo.   
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Art. 5º - A emissão de sons e ruídos por quaisquer atividades industriais, 

comerciais, prestação de serviços, religiosas, sociais, recreativas e de carga 

e descarga não podem exceder os níveis de pressão sonora contidos no 

Anexo I, que é parte integrante desta Lei”. 

 

Cabe a observação de que os limites descritos devem ser avaliados do ponto de 

vista de uma fonte geradora que, nesta ocasião, ainda não existe, sendo então os mesmos 

listados apenas para fins de verificação se o ruido ambiente está ou não dentro dos limites 

de conforto estipulados pela legislação municipal.  

Conforme a localização do empreendimento e o Anexo I da Lei Municipal nº 

10.625/2002, os níveis máximos de pressão sonora para o zoneamento em questão (ZR1 – 

Zona Residencial 1) são de: 

• 55 dB(A) no período diurno; 

• 50 dB(A) para o período vespertino; 

• 45 dB(A) para o período noturno. 

 

➢ Definição da malha de amostragem 

 

Com a finalidade de diagnosticar e caracterizar o nível de pressão sonora atual na 

ADA e na AID do empreendimento, foram estabelecidos 14 pontos de monitoramento, sendo 

2 internos à área do empreendimento e 12 no entorno (Quadro 7 e Figura 43). 

Os pontos P-01 e P-02 estão localizados no interior do empreendimento, próximo a 

UIP e ao acesso lateral, respectivamente. Ambos os pontos sofrem influência direta do 

tráfego de veículo das vias do entorno e caracterizam a ADA. 

Os pontos P-03, P-04 e P-05 foram locados na rua Nicolau José Gravina, mais 

especificamente em frente ao cemitério Parque Iguaçu, ao portão da Flora Madre Paulina e 

no portão no imóvel vizinho ao futuro condomínio.  

Os pontos P-06, P-07, P-09, P-12, P-13 e P-14 ficam localizados na av. Cândido 

Hartmann. E os pontos P-08, P-10 e P-11 ficam localizados em área residencial, com baixo 

fluxo de veículos. 

 

Quadro 7 - Localização geográfica dos pontos de monitoramento de ruídos. 

Ponto Coord. Y Coord. X 

P-01  25.422112° S 49.313515° W 

P-02 25.421993° S 49.313329° W 

P-03  25.421406° S 49.313280° W 
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Ponto Coord. Y Coord. X 

P-04  25.419998° S 49.314158° W 

P-05  25.418588° S 49.315688° W 

P-06  25.422364° S 49.316955° W 

P-07  25.422880° S 49.315405° W 

P-08  25.424758° S 49.315449° W 

P-09  25.422964° S 49.314417° W 

P-10  25.424454° S 49.314345° W 

P-11  25.424595° S 49.312359° W 

P-12  25.422895° S 49.313587° W 

P-13  25.422727° S 49.313458° W 

P-14  25.422688° S 49.312085° W 

 

Figura 43 - Localização dos pontos de monitoramento de ruídos. 
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➢ Execução do monitoramento 

 

Considerando que o aporte principal de pressão sonora na região do 

empreendimento é oriundo do fluxo de veículos nas vias do entorno, para a obtenção de 

resultados que representassem claramente o comportamento do nível de pressão sonora 

foram realizadas campanhas nos horários descritos no Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Características dos intervalos de monitoramento. 

Intervalo  Característica  

07:00 – 09:00 alto fluxo de veículos   

09:00 – 11:00 baixo fluxo de veículos  

12:00 – 14:00 alto fluxo de veículos   

14:00 – 16:00 baixo fluxo de veículos  

18:00 – 20:00 alto fluxo de veículos   

22:00 – 00:00 baixo fluxo de veículos  

 

7.7. Estudo de Tráfego  

 

A metodologia utilizada em nos estudos de campo realizados levou em consideração 

as práticas descritas em literatura e manuais de estudos da área, como por exemplo o 

Manual de Estudos de Tráfego, elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte (DNIT, 2006). 

Além disso, também levou-se em consideração as observações contidas no parecer 

do IPPUC, referente ao Protocolo nº 04-034.461/2020, nele foram solicitados dois tipos de 

levantamento, são eles: 

• Pesquisa volumétrica classificatória em 1 intersecção em uma sexta-feira; 

• Pesquisa volumétrica de pedestres em 1 intersecção em uma sexta-feira. 

 

Para a coleta de dados e diagnóstico do transporte coletivo, do estacionamento e 

acessos, e das calçadas e passeio, foram analisadas as informações obtidas in loco para a 

situação atual. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

Os resultados dos levantamentos efetuados são apresentados conforme cada tema, 

visando embasar a caracterização ambiental da área e do seu entorno. 

 

8.1. Meio Físico 

 

8.1.1. Meteorologia e clima 

 

A Climatologia ocupa-se da compreensão dos padrões de comportamento da 

atmosfera e suas interações com as atividades antrópicas e com a superfície da Terra num 

determinado período, sendo que para a Organização Meteorológica Mundial (OMM) é 

necessário um intervalo de pelo menos 30 anos para a caracterização do clima de um 

determinado lugar. Os elementos que o constituem são a temperatura, a umidade, a 

pressão atmosférica, a circulação e a dinâmica atmosférica. Esses elementos são 

influenciados pela latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e ações 

antrópicas (DANNI-OLIVEIRA e MENDONÇA, 2007). 

As principais formações responsáveis pela dinâmica atmosférica da região são a 

Massa Polar Atlântica (mPa), a Massa Tropical Atlântica (mTa), a Massa Equatorial 

Continental (mEc) e a Massa Tropical Continental (mTc), como pode ser observado na 

Figura 44. 

A mPa se forma no sul da Patagônia e atua com maior força e abrangência nos 

meses de inverno da região centro-sul do Brasil. Esse sistema atmosférico é úmido e frio, 

trazendo chuvas e declínio acentuado de temperatura. 

A mTa se forma na região tropical do Oceano Atlântico, próximo a costa brasileira. É 

caracterizada como uma massa quente e úmida, provocando chuvas frontais devido ao 

encontro com a mPa, além de chuvas de relevo, no litoral das regiões sul e sudeste, a partir 

do choque com a Serra do Mar. 

A mEc é uma massa quente e úmida, formada na região amazônica e que influência 

a dinâmica atmosférica de praticamente todo o território brasileiro. Sua atuação na região 

sul é mais evidente durante os meses de verão, provocando as típicas “chuvas de verão”. 

A mTc se forma na região central da América do Sul, geralmente no fim do inverno e 

começo da primavera e se caracteriza por ser uma massa de ar quente e seca. 
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Figura 44 - Distribuição das massas de ar na América do Sul, segundo suas fontes e seus 

deslocamentos principais 

 
Fonte: Monteiro (1968 apud MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

 

O município de Curitiba está localizado abaixo do trópico de Capricórnio e, 

consequentemente, dentro da zona temperada do hemisfério sul, sendo caracterizada pelo 

clima Cfb, ou seja, temperado, com verão ameno, chuvas bem distribuídas pelo ano, sem 

estação seca e as temperaturas médias no verão não chegam acima de 22°C, com geadas 

severas e frequentes durante o inverno (INMET, 2021). 

O mês mais quente do ano é janeiro, com temperatura média de 21,3°C, variando 

entre 17,6°C de mínima média e 27,1°C de máxima média, porém, a cidade pode registrar 

temperaturas próximas dos 35°C, principalmente entre outubro e março. O mês mais frio é 

julho, com média de 13,8°C, apresentando uma mínima média de 9,3°C e máxima média de 

20,1°C, as geadas costumam ocorrer com maior frequência nos meses de junho, julho e 

agosto. A menor temperatura registrada no período foi -3,5°C, no mês de julho (Tabela 6) 

(INMET, 2021).  
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Tabela 6 – Informações de temperaturas de Curitiba no período de 1991-2020. 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura Máxima 

Registrada (°C) 
34,9 34,6 33,9 32,6 29,9 27,3 28,2 31,6 33,7 35,4 33,8 33,6 

Temperatura Máxima 

Média (°C) 
27,1 27,2 26,1 24,4 21,1 20,3 20,1 21,9 22,3 23,7 24,9 26,7 

Temperatura Média (°C) 21,3 21,3 20,3 18,5 15,5 14,3 13,8 14,9 16,0 17,7 18,9 20,7 

Temperatura Mínima 

Média (°C) 
17,6 17,8 16,8 14,8 11,7 10,3 9,3 10,1 11,9 13,9 15,0 16,7 

Temperatura Mínima 

Registrada (°C) 
10,4 10,8 9,2 2,5 -1,3 -1,6 -3,5 -1,9 0,4 4,8 7,1 9,1 

Fonte: Dados trabalhados a partir do INMET, 2021 

 

A média de precipitação em Curitiba fica em torno dos 1.572 mm anuais, sendo o 

verão a estação mais chuvosa, com janeiro concentrando a maior média, em torno de 213,5 

mm. As instabilidades resultantes dos confrontos entre a mTa e a mPa, assim como a 

atuação da mEc, são os responsáveis pelos valores mais elevados de precipitação durante 

esse período do ano. 

Já no inverno, um pouco menos chuvoso, o ar apresenta maior estabilidade devido, 

principalmente, à maior participação da mPa, com agosto apresentando as menores 

precipitações, com 81,2 mm (Figura 45).  

O regime de chuvas e temperaturas pode ser alterado em consequência de 

fenômenos como o El Niño e La Niña, caracterizados pelo aquecimento e resfriamento das 

águas do oceano Pacífico, respectivamente. Em anos de El Niño a região costuma 

apresentar um maior nível de precipitação e temperaturas mais elevadas, principalmente no 

inverno e início da primavera. No caso da ocorrência do fenômeno La Niña a região 

apresenta menores índices de precipitação e invernos mais secos e frios que a média. 

Os meses de verão possuem o maior índice de horas de sol, devido a maior duração 

do dia, sendo dezembro o mês com maior índice de horas de sol da estação, com 162,5 

horas, embora agosto destaca-se como o mais ensolarado, com 171,4 horas de sol. 

Setembro é o mais nublado, com 130,6 horas, seguido de junho e outubro, com 131,8 horas 

e 135,5 horas de sol, respectivamente (Figura 46). 
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Figura 45 - Gráfico representando a climatologia de Curitiba no período de 1991-2020. Médias 

mensais de precipitação e temperatura. 

 
Fonte: Dados trabalhados a partir do INMET, 2021. 

 
Figura 46 – Média de horas de sol mensal no período de 1991-2020. 

 
Fonte: Dados trabalhados a partir do INMET, 2021. 

 

A direção e a velocidade dos ventos estão associadas às diversas escalas de 

circulação atmosférica e apresentam significativa interatividade espacial, bem como nítida 

variabilidade temporal. 

O estudo realizado por Danni-Oliveira (1999), baseado em dados de 1951-1988, 

mostrou que em Curitiba há uma predominância dos ventos de NE, seguidos por E, SE e 

NW. Ainda segundo a autora, de dezembro a março, a predominância dos ventos é do 

quadrante leste. Nos outros meses, observam-se uma diminuição dos ventos naquela 

direção e um aumento nos ventos de nordeste. 

A dinâmica dos ventos respeita, segundo Danni-Oliveira e Mendonça (2007), uma 

predominância bem marcada da direção onde se origina e do sistema atmosférico atuante, 
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ou seja, na maior parte do ano, a mTa é a principal geradora dos ventos do quadrante leste 

registrados, proporcional à atuação predominante dessa massa de ar. Com a aproximação 

de sistemas frontais, o vento muda gradativamente para o quadrante norte, passando 

primeiro pelas direções nordeste, norte e depois noroeste, quando propicia o aporte de ar 

quente vindos das regiões Norte e Centro-Oeste do país, favorecendo, assim, o 

aquecimento pré-frontal. 

Os meses de abril a julho são aqueles com ventos mais fracos, principalmente 

porque durante o período vai se estabelecendo a predominância de apenas uma massa de 

ar na região (mTa), intercalada em alguns períodos com as massas polares. A partir de 

agosto os valores aumentam até fevereiro, com o retorno das massas Tropical Continental e 

Equatorial Continental. Os ventos mais velozes ocorreram de setembro a janeiro, época 

mais quente e mais chuvosa (Figura 47). 

 
Figura 47 – Velocidade média dos ventos (m/s) em Curitiba no período de 1991-2020. 

 
Fonte: Dados trabalhados a partir do INMET, 2021. 

 

Castelhano e Roseghini (2018), a partir de dados do período entre 2004 a 2015, 

quanto ao horário das direções e velocidade dos ventos, observaram que os quadrantes 

leste e nordeste são os predominantes ao longo do dia, com poucas variações. De acordo 

com os autores, nas primeiras horas do dia, de 00h até 2h, a frequência de ventos provindos 

de leste oscila entre 35% e 40%, seguida pelo quadrante leste, com 30%. Depois, no 

mesmo horário, os ventos provindos de norte, que se mantiveram em 8%, e os dos demais 

quadrantes com menos de 5%. Das 3h até as 7h, há um crescimento gradual dos ventos 

oriundos de nordeste, sendo que as 8h já se observa este como o quadrante predominante 

em Curitiba, 29% de frequência contra 28% do quadrante leste. Igualmente percebe-se um 
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aumento gradativo nos demais quadrantes, com o setor norte representando 12% e os 

demais se mantendo entre 5% e 7%. 

A umidade relativa do ar varia diariamente, por diversos fatores, tais como: 

insolação, direção e velocidade dos ventos, ocorrência de precipitações e temperatura. 

Pode sofrer alterações sem que ocorram mudanças na quantidade de vapor d’água no ar, 

através de uma variação na temperatura do ar que, por sua vez, altera a pressão de 

saturação de vapor do ar. 

Assim, à medida que a temperatura do ar aumenta (sem que haja mudança na 

quantidade de vapor d’água), a umidade relativa decresce, e vice-versa. Desse modo, é 

comum que os maiores valores de umidade relativa sejam observados no início da manhã, 

nas horas mais frias do período. À medida que o ar é aquecido, ao longo do dia, a umidade 

relativa decresce, com os menores valores, geralmente, ocorrendo durante a parte mais 

quente da tarde. 

Quando chove, a umidade relativa do ar tende a aumentar no local. No entanto, uma 

série de combinações meteorológicas pode acontecer, e cada uma delas resultar em 

diferentes graus de umidade relativa, dependendo, também, das características da 

superfície e do solo da área sob interesse. 

Em Curitiba observam-se valores elevados durante todos os meses do ano, com 

índices um pouco mais baixos no período do inverno, notadamente em agosto, quando 

atinge apenas 77,1%, como pode ser observado na Figura 48. 

 

Figura 48 – Umidade relativa média do ar (%) em Curitiba no período de 1991-2020. 

 
Fonte: Dados trabalhados a partir do INMET, 2021. 
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8.1.2. Geomorfologia e topografia 

 

A modelagem da atual superfície do estado do PR se processou através dos 

sistemas hidrográficos, movimentos epirogenéticos e tectônicos, assim como pela influência 

da alteração do clima (MAACK, 1968). 

A geomorfologia do estado compreende cinco paisagens naturais distintas, segundo 

Maack (1968): o Litoral, a Serra do Mar, o Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos 

paranaenses. A área em estudo está localizada no Primeiro Planalto. 

O relevo da região em estudo é do tipo “Apalacheano”, com influência geológica 

estrutural em sua compartimentação. Esta paisagem é resultado da erosão que rebaixou o 

antigo nível dos terrenos Pré-Cambrianos, que compreendem predominantemente rochas 

metassedimentares e intrusões graníticas e básicas (BIGARELLA e SALAMUNI, 1962). 

Quanto à geomorfologia das regiões tectônicas, a nova nomenclatura proposta no 

Atlas Geomorfológico do Paraná, indica que na RMC – Folha de Curitiba, a área de estudo 

encontra-se na subunidade morfescultural denominada Planícies Fluviais, da unidade 

morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozoicas e Depressões Tectônicas (Planalto de 

Curitiba), com predominância de solos e sedimentos inconsolidados do Período Quaternário. 

As morfoestruturas Bacias Sedimentares Cenozóicas foram subdivididas em três 

unidades morfoesculturais distintas: Planalto de Curitiba, Planície Litorânea e Planícies 

Fluviais. As morfoesculturas Planícies Fluviais ocorrem em áreas restritas, associadas a 

depósitos a montante e jusante de níveis de base locais e regionais. Corresponde às áreas 

planas a onduladas, geneticamente geradas por degradação de origem pluvial e fluvial, 

onde predominam os processos de erosão e transporte de sedimentos. 

A região compreendida pelo presente estudo está localizada no Primeiro Planalto 

Paranaense. A área está inserida no contexto geomorfológico entre o Planalto do Alto 

Iguaçu e o Planalto de Curitiba e a subunidade geológica do Embasamento Cristalino 

sobreposta por camadas sedimentares da Formação Guabirotuba (Figura 49). O terreno em 

questão é caracterizado por relevo ondulado com referência a planície aluvionar do rio 

Barigui desenvolvido a partir dos períodos: pleistocênico e holocênico (BIGARELLA e 

SALAMUNI, 1962). Com referência a planície aluvionar do rio Barigui, e tributário do rio 

Iguaçu, na região, a altitude varia de 1.015 m a 900 m, sendo que na ADA, a altitude varia 

de 961 m a 905 m (Figura 50).  

A observação da topografia com quebra positiva da Formação Guabirotuba 

passando para a quebra negativa no contato com o Embasamento Cristalino se observa na 

av. Cândido Hartmann (parte frontal do empreendimento - Figura 51), em direção a bacia do 
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rio Barigui. A superfície máxima na ADA tem altitude de 961 m e a superfície com altitude 

mais baixa é de 907 m. 

 

Figura 49 - Mapa geomorfológico da propriedade e seu entorno. 
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Figura 50 - Mapa topográfico da propriedade e seu entorno imediato. 
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Figura 51 – Quebra negativa de relevo evidenciando passagem geomorfológica da Formação 

Guabirotuba para Embasamento Cristalino (rua lateral ao condomínio). 

 
 

 

A avaliação topográfica da área e seu entorno é bem característica de configuração 

geológica de camadas pleistocênicas da Formação Guabirotuba que se sobrepõem às 

rochas migmatíticas do Embasamento Cristalino, de acordo com as sondagens executadas 

na área. Essa condição geológica leva a uma topografia entalhada, entre suave e ondulado 

a suave, com morros e colinas arredondadas típicas do reentalhamento sofrido no período 

pleistocênico originando a superfície pediplanar de Curitiba. Os vales apresentam perfis 

topográficos em V aberto e conforme os rios evoluem em sentido Sul, desenvolveram vastas 

planícies aluvionares, que é o caso do rio Barigui. O padrão de drenagem é dendrítico, e 

quanto mais fino ou detalhado é subparalelo definido por um controle estrutural de linhas 

tectônicas. Os maiores rios, a exemplo do rio Barigui, quando forma suas vastas planícies 

desenvolvem sistemas meandrantes, porém de maneira geral obedecem às estruturas 

tectônicas principais (LOPES, 1966). 

Sobre os sedimentos da Formação Guabirotuba a topografia é menos acidentada, 

nitidamente com colinas de baixa altura e de vertentes muito suaves, vales muito abertos 

(forma de U) e fundos planos. Neste caso o padrão de drenagem é sub-dendrítico 

levemente adaptado ou influenciado pelas estruturas tectônicas, normalmente com solos 

pouco espessos e argilosos. 

A declividade é média, intervalo de 0 a 20% caracterizando uma região com pouca 

restrição ao uso do solo, com gradiente variando entre 10 a 40m na ADA (Figura 52 e Figura 

53).  
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Figura 52 - Mapa de declividade da propriedade e seu entorno. 
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O relevo característico dessa unidade é modelado nas rochas do Complexo 

Gnáissico Migmatítico. A área de estudo, pertence à unidade morfoescultural de Depressões 

Tectônicas (Planalto de Curitiba), constituída de sedimentos inconsolidados e solos 

desenvolvidos ou transportados de rochas gnáissicas e migmatitos do Embasamento 

Cristalino. 

 

Figura 53 – Depressão na topografia com declividade de 20% em zona de ocorrência de 

Embasamento Cristalino. 

 

 

8.1.3. Geologia 

 

Litologia e estratigrafia 

 

A geologia regional é representada pelo Embasamento Cristalino (pré-cambriano) 

sobreposto por sedimentos da Formação Guabirotuba (pleistoceno) e solos inconsolidados 

residuais e latossolos/saprólitos das rochas parentais migmatitos, granitos e gnaisses 

(Figura 54).  

A sequência litológica estratigráfica é representada por gnaisses e migmatitos que 

correspondem a rochas migmatíticas (epibolitos e embrechitos) com intercalações intensas 

entre neossoma e paleossoma onde o processo intempérico conseguiu alterar 

profundamente as rochas originais transformando-as em solos residuais, latossolos e 

saprólitos. O sistema de estruturação corresponde a atitudes preferencialmente NE-SW, 

com mergulhos verticais a subverticais (BIGARELLA e SALAMUNI, 1962). 
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Figura 54 - Mapa geológico regional. 

 
Fonte: Mapa Geológico do Estado do Paraná (MINEROPAR, 2006) 

 
A geologia da área do empreendimento e do seu entorno é representada 

principalmente pela ocorrência de rochas de alto grau metamórfico do Embasamento 

Cristalino (Pré-Cambriano, APImgm), caracterizada por gnaisses e migmatitos, e que se 

encontram extremamente intemperizadas (Figura 55), desenvolvendo manto de 

intemperismo, solos residuais e saprólitos laterizados, Formação Guabirotuba (Pleistoceno, 

QPg) e sedimentos Aluvionares (Holoceno), conforme ilustrado no Mapa Geológico (Figura 

56) e na Coluna Estratigráfica (Quadro 9). 

 

Figura 55 - Gnaisse completamente intemperizado. 

 

Fonte: Ecossistema, 2021. 
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Figura 56 – Mapa Geológico da área da propriedade. 
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Quadro 9 - Coluna estratigráfica da região. 

Período Litologias 
Formações 

ou Correlações 

Quaternário (Holoceno) 

Intercalação de areia, argila e lama 
 
Manto de intemperismo e depósitos 
de vertentes 

Sedimentos Aluvionares 
 
Encostas, vertentes e solos 
residuais e saprólitos 

Quaternário (Pleistoceno) 
Argilito e siltito com níveis 
arcosianos 

Formação Guabirotuba 

Jurássico/Cretáceo Diabásio 
Intrusivas Básicas, 
Formação Serra Geral 

Pré-Cambriano 
Biotita Xisto 
Gnaisse 
Gnaisse/Migmatito 

Embasamento Cristalino 

 

O Embasamento Cristalino é representado por litologias que perderam suas 

características originais, formadas em diversos ambientes geológicos, devido a ciclos 

tectônicos que retrabalharam, deformaram e transformaram as rochas ígneas e 

metamórficas com idades variando do Arqueano ao Proterozóico. 

Os migmatitos heterogêneos apresentam composição diversa, alternados 

principalmente por gnaisses e anfibolitos feldspatizados com biotita. Separa-se da cobertura 

sedimentar (Formação Guabirotuba) constituída de seixos, blocos envolvidos em material 

argilo-silto-arenoso por discordância erosiva. 

No contato com a Formação Guabirotuba ocorre material mal selecionado composto 

de blocos, seixos de quartzo, quartzitos e gnaisses, envolvidos numa matriz de 

granulometria argilo-silto-arenosa. Essa cobertura ocorre nas partes excepcionalmente 

planas da área e da região e refere-se a paleo-superfície da Bacia Cenozóica de Curitiba 

(pleistoceno - Formação Guabirotuba).  

A Formação Guabirotuba sobrepõe migmatitos e gnaisses intemperizados e 

assentam-se discordantemente sobre gnaisses e migmatitos do Embasamento Cristalino. 

São sedimentos pouco consolidados na base, sobrepostos por siltitos e argilitos. 

Caracteriza-se por uma sequência sedimentar com espessura máxima de 2,00 m, 

constituídos por argilitos na sua maioria, contendo intercalações de arcósios e às vezes com 

impregnações de calcita (Figura 57). No local predominam coberturas de solos argilosos 

vermelhos residuais, passando para argilas plásticas vermelhas, intercalando com níveis 

amarelados e esbranquiçados, intercalando novamente com argilas vermelhas.  
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Os sedimentos da Formação Guabirotuba apresentam uma estratificação incipiente, 

entre cruzada disposta horizontalmente com mergulho médio de 8°, e na área, assentando-

se em fina camada, discordantemente sobre rochas do Embasamento Cristalino. 

 

Figura 57 - Sistema de pastilhamento dos sedimentos da Formação Guabirotuba (fora da 

propriedade). 

 

Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

Imediatamente a jusante da área ocorre sedimentação aluvionar ou terraços 

holocênicos na várzea do rio Barigui e seus afluentes. Trata-se de uma cobertura de 

sedimentos turfo-argilosos passando a arenosos e cascalhos com espessuras inferiores a 

4,00 m, no entorno da área. Normalmente, caracteriza-se por uma microbacia aluvionar 

estreita e alongada associada à evolução da planície de inundação do próprio rio e seus 

tributários. 

Toda sequência anterior pode estar localmente recoberta por solos e sedimentos 

inconsolidados de diversas características geotécnicas, dependendo da localização, 

declividade e formação geológica. 

Os sedimentos aluvionares holocênicos que ocorrem nas várzeas do rio Barigui e 

imediatamente as margens do curso d’água do empreendimento, são constituídos de argila-

turfosas e sedimentos silto-argilosos passando a arenosos e cascalhos que não ultrapassam 

a espessura de 1,0 m, na área (Figura 58). Caracteriza-se por uma planície estreita e 

alongada com característica de pequena bacia fluvial associada à evolução da planície 

sedimentar do próprio rio Barigui. 
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Os sedimentos não consolidados, a base de areias e argilas, relacionados a planície 

aluvionar e seus tributários são responsáveis por feições geomorfológicas bem 

características de relevo plano e lençol freático variando entre 1,0 a 2,00 na área. 

Afloramentos de diabásio não foram observados na ADA, porém foi registrado na rua 

lateral ao empreendimento, cerca de 100 m, a NW do limite do perímetro, na rua Nicolau 

José Gravina (Figura 59). 

 

Figura 58 - Sedimentos atuais da planície 

aluvionar. 

 

Figura 59 - Dique de diabásio em alteração (fora 

da propriedade). 

 
 Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

8.1.4. Geotecnia 

 

Unidade geotécnica do terreno 

O mapeamento geotécnico da área apresenta como Unidades Geotécnicas: Solos 

Residuais com intervalo de declividade de 0-8% e Latossolo e Saprólito 8-20% (Figura 60). 

Na Unidade Geotécnica Solos Residuais foram incluídos Solos Residuais e Solos 

Coluvionares, assim como Latossolos e Saprólitos, devido à caracterização de problemas 

esperados em pequenas variações no contexto de mapeamento da área e considerando a 

litologia, materiais inconsolidados, gênese, textura, granulometria, espessura, porosidade e 

permeabilidade (percolação e absorção), espessura e resistência à penetração.  

Os parâmetros geotécnicos apresentam adequabilidade de edificação e construção 

civil na área. Os solos residuais jovens a maduros apresentam inclusões de solos 

transportados (colúvio), e o intervalo de declividade varia entre 0 a 8%. Já em declividade 

superior a 8%, com relevo mais enérgico predominam solos saprolíticos e latossolos com 

espessuras superiores a 3,00 m.  
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Figura 60 - Mapa Geotécnico da propriedade e entorno próximo. 
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Para ambas as Unidades Geotécnicas de Terreno as condicionantes e atributos 

avaliados são: 

• Adequadas para instalações de edificação e vias de circulação; 

• Adequadas para instalação de infraestrutura enterrada; 

• Necessidade de movimentação de materiais para terraplenagem e 

escavação; 

• Estabilidade boa a moderada para cortes e aterros; 

• Inadequadas para disposição de resíduos de qualquer espécie; 

• Indisponíveis para material de empréstimo; 

• Livre de processos erosivos quando executadas obras de coleta das águas 

pluviais; 

• Necessidade de proteção nos cortes e aterros quando superior a 2,00 m; 

• Na execução de cortes deve-se limitar à altura máxima de 15,00 m; 

• No caso de detecção de fontes ou nascentes de água deve-se mantê-las 

protegidas; 

• Baixa suscetibilidade à erosão para declividades na faixa de 0-8%; 

• Susceptibilidade à erosão por ravinamento quando retirada a camada 

superficial do solo e cobertura vegetal e sem sistemas de coleta das águas 

pluviais; 

• Susceptíveis a escorregamento com declividades superiores a 20%; 

• Possibilidade de escorregamento ou erosão ou movimentos de massa se 

ocorrer interceptação do nível do lençol freático ou os cortes atingirem alturas 

superiores a 15,00 m para declividades superiores a 20%; 

• Necessidade de execução de corte e ou aterros, dependendo do tipo de obra;  

• Os atributos e condicionantes anteriores não são observados nas áreas 

planas com declividade de 0-8%. 

 

Caracterização geotécnica 

 

Além dos solos no sentido pedológico, são caracterizados como solos ou materiais 

inconsolidados os sedimentos coluvionares e aluvionares de terraços, saprólitos e solos 

argilo-silto-arenosos marrom a rosa-avermelhado que se caracteriza como a cobertura ou 

manto de intemperismo da área. 

Os tipos de materiais que ocorrem na ADA foram caracterizados através da 

execução de sondagens a trado e SPT, apresentados no Quadro 10 e Quadro 11. 
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Quadro 10 - Perfil Geológico das Sondagens. 

Sondagem 
a Trado 

Profundidade 
(m) 

Descrição do Material 
Interpretação 

Geológica 

ST.01 

0,00-0,40 Solo orgânico marrom escuro silto-argiloso  

0,40-6,00 

Solo residual marrom avermelhado, areno-

siltoso, com 30% de argila e pedregulhos. 
Plasticidade moderada. 

Embasamento 

Cristalino 
Intemperizado 

ST.02 

0,00-0,30 Solo marrom escuro silto-argiloso orgânico  

0,30-0,80 
Solo residual marrom, areno-siltoso, com 20% 

argila. Plasticidade moderada Embasamento 

Cristalino 
Intemperizado 0,80-6,00 

Solo marrom composto por areno-siltico com 
30% de argila. Plasticidade moderada 

ST.03 

0,00-0,20 Solo orgânico marrom silto-arenoso  

0,20-0,80 

Solo residual marrom escuro, argilo-siltoso 

com 30% de areia e pedregulhos. Plasticidade 
moderada. Embasamento 

Cristalino 
Intemperizado 

0,80-4,00 

Solo marrom amarelado (latossolo), argilo-

arenoso, com 20% de silte e grãos mm de 
rocha alterada. 

Obs.: com 4,00 m, impenetrável a trado. 

ST.04 

0,00-0,20 Solo orgânico marrom escuro silto-arenoso  

0,20-1,20 
Solo residual marrom-amarelado, argilo-
arenoso, com 20% de silte. Plasticidade 
moderada. Embasamento 

Cristalino 
Intemperizado 

1,20-1,50 

Solo marrom avermelhado (latossolo), areno-
siltoso, com 20% de silte e grãos mm a cm de 
rocha alterada. Plasticidade moderada. 

Obs.: com 1,50 m, impenetrável a trado. 

ST.05 

0,00-0,20 Solo orgânico marrom escuro silto-arenoso  

0,20-0,80 

Solo residual marrom, argilo-arenosos, com 

20% de silte e grãos de quartzo. Plasticidade 
moderada Embasamento 

Cristalino 
Intemperizado 

0,80-6,00 

Solo marrom-avermelhado, arenoso, com 10% 

de argila, 10% de silte e paleossoma alterado. 
Plasticidade Moderada. 

ST.06 

0,00-0,30 Solo orgânico marrom escuro silto-arenoso  

0,30-1,00 

Solo residual marrom-avermelhado, argiloso-

siltico com 25% de areia e contendo grãos de 
quartzo. Plasticidade 

moderada 
Embasamento 

Cristalino 
Intemperizado 

1,00-6,00 
Solo marrom-avermelhado, argiloso-siltico 
com 35% de areia e contendo paleossoma 
alterado. Plasticidade moderada. 

ST.07 

0,00-0,50 Solo orgânico marrom escuro silto-arenoso  

0,50-3,00 

Solo residual avermelhado, siltico-argiloso 
com areia grossa e pedregulhos. Plasticidade 
moderada. 

Obs.: com 3,00 m, impenetrável a trado. 

Formação 

Guabirotuba 
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Sondagem 
a Trado 

Profundidade 
(m) 

Descrição do Material 
Interpretação 

Geológica 

ST.08 

0,00-0,70 Solo orgânico marrom escuro silto-arenoso  

0,70-1,40 

Solo residual marrom avermelhado, siltico-

arenoso, com pouca argila, possui 
paleossoma intemperizado de rocha alterada. 

Obs.: com 1,40 m, impenetrável a trado. 

Formação 
Guabirotuba 

Fonte: EMPREENDEDOR. 

 
Quadro 11 - Sondagens de SPT. 

Sondagem (SPT) Domínio Geológico 
Profundidade 

N.A.(m) 

Limite da Sondagem 

(m) 

1 Embasamento 8,10 15,15 

2 Embasamento 7,40 12,48 

3 Embasamento 7,35 10,92 

4 Embasamento 7,38 11,62 

5 Embasamento 7,58 9.58 

6 Embasamento NE 16,15 

7 Guabirotuba 12,72 15,30 

8 Guabirotuba NE 15,30 

9 Guabirotuba NE 12,72 

9A Guabirotuba NE 15,30 

10 Guabirotuba NE 15,30 

11 Guabirotuba NE 9,72 

11A Guabirotuba NE 12,85 

12 Guabirotuba NE 14,78 

13 Embasamento NE 12,38 

14 Embasamento 12,75 14,72 

15 Embasamento 12,75 15,45 

16 Embasamento 13,35 15,45 

17 Embasamento 10,75 11,00 

18 Embasamento 12,92 17,52 

19 Embasamento 12,25 15,45 

20 Embasamento NE 8,35 

21 Embasamento NE 3,15 

21A Embasamento NE 4,00 

21B Embasamento NE 2,65 

22 Embasamento NE 10,00 

Fonte: Empreendedor. 
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As sondagens e ensaios geotécnicos de campo mostram os atributos que avaliam o 

comportamento geotécnico das litologias e a relação solo/rocha com as variáveis 

hidrológicas. As análises efetuadas servem para caracterizar as seguintes propriedades dos 

materiais: classe textural (granulometria); porosidade e grau de saturação (índices de 

campo); teores de umidade (limites de liquidez e de plasticidade); volume de fluxo de água 

(permeabilidade) e avaliação de absorção de água (erodibilidade). O comportamento 

geotécnico de solos e sedimentos quanto aos seus índices físicos pode indicar as técnicas e 

metodologias mais eficientes (tensão admissível) durante a execução das obras civis, assim 

também como devem ser consideradas as sondagens SPT, conforme padrão de cada 

fração sedimentar indicado na Tabela 7 e no Quadro 12. 

 

Tabela 7 - Índices físicos dos solos residuais (latossolos), saprólitos e solos transportados com 

intervalo de declividade de 0-20% (valores médios). 

UGT 
G (%) 

(Ag/Si/Ar) 

P 

(%) 

K 

(cm/seg) 
LL (%) LP (%) E (%) LF (m) 

Saprólito 9-16-74 27 10-3 30,3 22,1 26,4 12,0 

Solo residual 

(latossolo) 
39-39-22 20 10-4 60,5 35,2 17 8,0 

Solo transportado 

(coluvionar) 
15-31-54 23 10-2 23,5 32,8 12 8,0 

Solo aluvionar 21-43-36 29 10-2 24,4 24,5 26 2,0 

Legenda: UGT: unidade geotécnica do terreno (atributos principais); G: granulometria (argila/silte/areia); P: 
porosidade; K: permeabilidade; LL: limite de liquidez; LP: limite de plasticidade; E: coeficiente de erodibilidade; 
LF: profundidade do lençol freático. 

 
Quadro 12 - Relação entre tensão admissível e número de golpes (SPT). 

Tipo de solo Consistência SPT Tensão admissível (Kg/cm²) 

Argila 

Muito mole < 2 < 0,25 

Mole 2 a 4 0,25 a 0,5 

Média 4 a 8 0,5 a 1,0 

Rija 8 a 15 1 a 2 

Muito rija 16 a 30 2 a 4 

Dura > 30 maior que 4 

Areia 

Fofa <= 4 < 1 

Pouco compacta 5 a 10 1 a 2 

Medianamente compacta 11 a 30 2 a 4 

Compacta 31 a 50 4 a 6 

Muito compacta > 50 > 6 

Fonte: Vargas, 1978. 
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Condições geológicas e de estabilidade geotécnica 

 

A apresentação das condições geológica/geotécnicas demonstra a adequabilidade 

de implantação de obras civis na área e tem por objetivo recomendar, facilitar e sintetizar as 

informações e dados do cadastramento geotécnico/hidrogeológico para o planejador urbano 

e empreendedor como uma contribuição técnica mais específica (Convênio COMEC-

MINEROPAR, 1995). Desta forma foram cadastrados para a área apenas 2 Unidades 

Geotécnicas de Terreno: Solos Residuais (cambissolos e latossolos) e Solos Transportados 

(latossolos e saprólitos), conforme descrita no item que trata da Unidade Geotécnica do 

Terreno.  

Na adequabilidade de obras da construção civil como execução de taludes, aterros, 

canaletas, galerias é necessário levar em conta também os atributos geotécnicos, além das 

condicionantes (Quadro 13). Durante a execução das edificações merecem destaques de 

análise os atributos: feições de relevo, cicatrizes, depósitos sedimentares, perfil e processo 

de alteração, textura, rocha original, espessura, litotipo geotécnico e declividade. 

 

Quadro 13 - Atributos para estabelecer Unidade de Terreno (UT).  

Meio Físico Atributos 

Geoforma 
Feições de relevo, cicatrizes, depósitos sedimentares 

Sistemas de formas de relevo 

Material inconsolidado 

Perfil de alteração  

Processo de alteração 

Textura  

Origem  

Rocha original  

Espessura 

Litologia-estrutura Litotipo geotécnico 

Morfometria 

Declividade  

Amplitude de relevo  

Densidade de drenagem  

Forma da encosta 

Fonte: Souza, Diniz e Zuquette, 1993. 

 

Considerando então os atributos e as condicionantes geotécnicas, as Unidades 

Geotécnicas de Terreno da área foram avaliadas quanto à adequabilidade levando em 

consideração os seguintes fatores: 

• Erosão; 

• Inundações; 

• Movimentos de massa; 
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• Queda de blocos; 

• Poluição de aquíferos; 

• Fundações; 

• Colapso e acomodação de camadas de solo. 

 

Assim, a avaliação geotécnica de obras civis estabelece como objetivos: 

• Observar a superfície a partir de diferentes perspectivas, o que pode revelar 

uma deficiência que poderia de outra forma não ter sido observada; 

• Verificar o alinhamento da superfície; 

• Anomalias tais como: distorções nas superfícies das obras, ausência de 

revestimento etc.; 

• Em áreas onde o aterro apresenta-se com ombreiras deverão ser 

inspecionadas com muito cuidado, pois são susceptíveis à erosão superficial 

e frequentemente aparecem percolações nos contatos. 

 

As anomalias mais comuns em obras civis são: 

• Percolação; 

• Trincas ou fraturas; 

• Instabilidade; 

• Depressões; 

• Recalques localizados; 

• Afundamentos. 

 

Essas anomalias podem aparecer pela falta ou má manutenção, proteção 

inadequada do talude, erosão superficial, árvores e arbustos, e até mesmo tocas de 

animais. Assim, durante execução de obras civis deve-se atentar a ocorrência dessas 

anomalias geotécnicas (físicas). 

Quando da execução de cortes nos maciços pode ocorrer movimentos de massa 

(escorregamento de taludes), desde que as tensões cisalhantes ultrapassem a resistência 

ao cisalhamento dos materiais, ao longo de determinadas superfícies de ruptura.  

Alguns tipos de movimentos de massa ocorrem devido à inclinação quando excede a 

resistência ao cisalhamento do maciço e nas condições de presença de água. A prática tem 

indicado, para taludes de corte de até 8m de altura, constituídos por solos, a inclinação 

viável é de 1V:1H.  
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Outros movimentos de massa ocorrem devido a descontinuidades, por exemplo, o 

contato solo-rocha constitui, em geral, uma zona de transição entre esses materiais. Quando 

ocorre um contraste de resistência acentuado entre eles, com inclinação forte e, 

principalmente, na presença de água, a zona de contato pode condicionar a instabilidade do 

talude. Levar em consideração as descontinuidades geológicas, presentes nos maciços 

rochosos e em solos de alteração, a passagem de solos residuais para latossolos e a 

relação saprólitos e dificuldade de penetração (SPT), pois constituem também planos que 

favorecem aos escorregamentos. 

Ainda conforme o regime pluviométrico pode ocorrer escorregamentos por 

percolação de água, devidos aos períodos de chuva mais intensa quando há elevação do 

nível do lençol freático ou, apenas, por saturação das camadas superficiais de solo. Quando 

os taludes interceptam o lençol freático, a manifestação, eventual, da erosão interna pode 

contribuir para a sua instabilidade (Figura 61 e Figura 62). Durante as obras civis, os cortes 

e drenos devem satisfazer as características geotécnicas dos materiais inconsolidados. 

 

Figura 61 - Considerar as descontinuidades geológicas, presentes nos maciços rochosos e em solos 

de alteração, pois constituem também planos que favorecem aos escorregamentos. 

 
*Desenho hipotético ilustrativo. 
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Figura 62 - Quando os taludes interceptam o lençol freático, a manifestação, eventual, da erosão 

interna pode contribuir para a sua instabilidade. 

 
*Desenho hipotético ilustrativo. 

 

No caso de escorregamento em aterro, quando esses são construídos sobre rochas 

resistentes, os aterros se mostram, em geral, estáveis por longo tempo. No caso de aterros 

sobre solos moles, como solo ou material argiloso orgânico, o projeto e construção devem 

obedecer a técnicas adequadas, de modo a impedir que ocorram recalques exagerados, 

deixando as pistas com ondulações e provocando rompimentos ou deslizamentos de 

canaletas, bueiros e galerias. Nos aterros bem projetados e construídos sobre solos 

resistentes, somente a má execução do maciço poderá acarretar problemas, devido à má 

compactação, mas, geralmente, de pequenas proporções. O material solto tende a 

escorregar e, se não houver tratamento, poderá evoluir por erosão. 

Escorregamentos em massas coluvionares constituem corpos em condições de 

estabilidade precárias que pequenos cortes, e mesmo pequenos aterros, são suficientes 

para aumentar os movimentos de rastejo, cujas velocidades são mais aceleradas, quando 

saturados, na época das chuvas.  

Queda e rolamento de blocos é frequente em cortes em rocha, onde o fraturamento 

do maciço é desfavorável à estabilidade; em taludes com matacões, por descalçamento; em 

taludes com camadas sedimentares de diferentes resistências à erosão e à desagregação 

superficial. Não parece ser o caso da área, mas durante as obras esse atributo deve ser 

analisado com mais detalhe.  

O Quadro 14 evidencia os diversos problemas relacionados a taludes artificiais e 

naturais para satisfazer geotecnicamente a relação solo/saprólito e rocha. 
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Quadro 14 - Tipos de problemas relacionados aos taludes, aterros e cortes, formas de ocorrência e 

as principais causas responsáveis pelos movimentos de massa. 

Tipo de problema Forma de ocorrência Principais causas 

Erosão 

-Em talude de corte e aterro (em 

sulcos e diferenciada)  

-Longitudinal ao longo da 
plataforma  

-Localizada e associada a obras 
de drenagem (ravinas e 
boçorocas)  

-Interna em aterros (piping) 

-Deficiência de drenagem  

-Deficiência de proteção superficial  

-Concentração de água superficial e/ou 
intercepção do lençol freático  

-Deficiência ou inexistência de drenagem 
interna 

Desagregação 
superficial 

-Empastilhamento superficial em 
taludes de corte Superficial  

-Formas e dimensões variadas 

-Secagem ou umedecimento do material  

-Presença de argilo-mineral expansivo ou 
desconfinamento do material Inclinação 
acentuada do talude  

-Relevo energético  

-Descontinuidades do solo e rocha 

Escorregamento 

em corte 

-Superficial em corte ou encostas 

naturais  

-Profundo em cortes  

-Formas de dimensões variadas  

-Movimentação de grandes 
dimensões e generalizada em 
corpo de tálus  

-Atingindo a borda do aterro  

-Atingindo o corpo do aterro 

-Saturação do solo  

-Evolução por erosão  

-Corte de corpo de tálus  

-Alteração por drenagem  

-Compactação inadequada da borda 

Escorregamento 

em aterro 
-Atingindo o corpo do aterro 

-Deficiência de fundação  

-Deficiência de drenagem  

-Deficiência de proteção superficial  

-Má qualidade do material  

-Compactação inadequada  

-Inclinação inadequada do talude 

Recalque em 
aterro 

-Deformação vertical da 
plataforma 

-Deficiência de fundação  

-Deficiência de drenagem  

-Rompimento do bueiro  

-Compactação inadequada 

Queda de blocos -Geralmente em queda livre 
-Ação da água e de raízes na 
descontinuidade do maciço rochoso 

Rolamento de 

blocos 

-Movimento de bloco por 

rolamento em cortes ou encostas 
naturais 

- Descalçamento da base por erosão 
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Fundações 

 

➢ Fissuras e fendas 

 

As fendas podem ocorrer por ressecamento e contração do solo e podem ser 

transversais ou longitudinais. A ocorrência de fendas ou fraturas podem ser problemas se 

prosseguirem até o nível abaixo da cota de estabilização, pois podem criar um caminho de 

percolação concentrado. Indicam a presença de recalques diferenciais dentro do aterro ou 

da fundação e permitem a penetração de água no maciço (Figura 63). Quando a água 

penetra no maciço a resistência do material junto à fenda é diminuída. A redução da 

resistência pode levar a acelerar a ruptura do talude. Esses atributos geotécnicos devem ser 

observados durante a execução de obras. A área do empreendimento não evidencia no 

momento ocorrência com essas características. 

 

Ações de Inspeção: 

• Fotografar e registrar a locação, direção, profundidade, comprimento e 

largura; 

• Comparar com medições anteriores; 

• Monitorar as mudanças nas trincas; 

• Determinar a causa. 

 
Figura 63 - Recalques diferenciais dentro do aterro ou da fundação permitem a penetração de água 

no maciço. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 
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➢ Percolações 

 

A passagem da água pelo talude, solo e fundação (percolação) torna-se um 

problema quando o solo do maciço ou da fundação é transportado pela água, ou quando 

ocorre um aumento de pressão na fundação. Atualmente a área do empreendimento não 

apresenta esses fenômenos. 

A percolação pode ser controlada através de vários meios como:  

• Drenos internos que interceptam e descarregam o fluxo com segurança, 

incluem o dreno de pé; o tapete horizontal e o dreno vertical (ou inclinado). 

• Poços de alívio: são instalados junto ao pé de jusante para reduzir os danos 

potenciais das sub-pressões dos materiais mais permeáveis subjacentes a 

camada menos permeável (argilosa). Tais sub-pressões podem acarretar 

erosão interna do material do talude. Ajudam também a controlar a direção e 

a quantidade de fluxo sob a barragem.  

A percolação pode originar problemas de saturação causando perda de resistência 

geotécnica devido ao: 

• Piping: quando a erosão começa a remover material; 

• Indicação de percolação: áreas molhadas com excesso de vegetação. O 

contato do maciço com o talude é especialmente favorável a percolação por 

que o aterro próximo ao maciço às vezes é difícil de ser compactado. 

 

Ações de Inspeção: 

• Locar os pontos de surgências; 

• Medir níveis dos piezômetros e a turbidez; 

• Registrar a ocorrência de precipitação recente que possa afetar a medição e 

turbidez da água; 

• Usar traçadores corantes para confirmar a fonte da percolação; 

• Verificar a granulometria do material carreado. 

 

Se um dreno não funciona pode significar que foi mal projetado e instalado 

incorretamente, ou foi colmatado (obstruído) e então o fluxo pode sair no talude de jusante, 

gerando problemas de instabilidade. 
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➢ Depressões 

 

As depressões ou colapsividades são problemas geotécnicos causados por recalque 

no talude ou fundação. Tais recalques podem resultar na redução da borda livre (folga) e 

representa um potencial para a acomodação de camadas e colapso do terreno. Não há 

evidencias desses fatores na área.  

Certo cuidado deve-se levar em conta, pois algumas áreas parecem depressões ou 

afundamentos e na verdade são de finalização inadequada da terraplenagem, mas mesmo 

assim a causa deve ser determinada. 

As depressões podem ser de dois tipos: 

• Recalques localizados que apresentam inclinações suaves em formato de 

bacia; 

• Afundamentos (sinkholes) que apresentam lados íngremes por colapso 

(cisalhamento) devido a um vazio no solo subjacente. 

 

Ações de Inspeção: 

A inspeção recomendada é: 

• Fotografar e registrar a locação, tamanho e profundidade de cada recalque 

observado; 

• Examinar cuidadosamente o fundo da depressão localizada para determinar 

se existe um vazio subjacente ou fluxo de água que poderia indicar a 

presença de um afundamento; 

• Investigar a causa do afundamento e determinar se existe ameaça à obra. 

 

➢ Estabilidade  

 

Referem-se aos deslizamentos e deslocamentos e podem ser por ruptura superficial 

e ruptura profunda. Desde que durante a execução das obras civis se avalie os atributos 

geotécnicos já descritos, a área não terá alterações nesses atributos (Figura 64 e Figura 

65). 
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Figura 64 - Para a execução das obras civis 

deve-se avaliar os atributos geotécnicos (relação 

solo/rocha). 

Figura 65 - Depressões e afundamentos devem 

ser analisados durante a execução das obras 

civis. 

  

Fonte: Ecossistema, 2021. 

 
 

No caso de deslizamentos rasos, ocorre um aumento na declividade do talude e 

pode indicar uma perda de resistência do maciço, através da saturação do talude por 

percolação ou fluxo superficial. 

 

Ações de Inspeção: 

• Fotografar e registrar a locação, direção, profundidade, comprimento e largura 

de cada trinca observada; 

• Medir e registrar a extensão e deslocamento do material movimentado; 

• Procurar por fissuras nas proximidades, especialmente acima do 

deslizamento; 

• Verificar percolações nas proximidades; 

• Monitorar a área para determinar se as condições estão evoluindo; 

• Calcular níveis piezométricos; 

• Inspecionar com muito cuidado a área trincada ou escorregada que indique a 

causa do deslizamento; 

• Recomendar uma investigação para determinar a magnitude e a causa, caso 

a suspeita provável seja de ruptura profunda; 

• Verificar a turbidez da água em piezômetros. 

 

➢ Erodibilidade 

 

Tanto pelos dados levantados em campo quanto pelos índices físicos da Unidade 

Geotécnica de Solos Residuais e latossolos (0 a 8% e 8 a 20%), a área do empreendimento 
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apresenta boas condições de estabilidade e não oferece facilidade ou vulnerabilidade a 

processos erosivos, desde que mantenha o solo ou os sedimentos inconsolidados com 

cobertura vegetal ou durante implantação de obras civis sejam contempladas com sistemas 

de canaletas, galerias e caixas coletoras de águas pluviais (Figura 66). 

 
Figura 66 - Processos erosivos não ocorrerão 

desde que, solos não fiquem expostos por muito 

tempo durante implantação de obras civis. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

8.1.5. Solos 

 

A influência climática provoca um intemperismo das rochas muito atuante e que 

controla a formação e a espessura dos solos, ou seja, nas áreas mais aplanadas os solos 

tendem a ser mais espessos e nas vertentes, com material coluvionar, menos espessos. 

Originam assim, solos residuais, coluvionares, cambissolos, latossolos e saprólitos sobre 

migmatitos. 

Na ADA ocorrem solos residuais maduros, assim como transportados, caracterizados 

como cambissolos e latossolos assentados discordantemente sobre os migmatitos do 

Embasamento Cristalino, já em elevado nível de intemperismo (Figura 67 e Figura 68), e 

rochas sedimentares da Formação Guabirotuba. São desenvolvidos no local da alteração 

das rochas (in situ), evoluídos pedogeneticamente (horizonte B, latossolo), com laterização, 

lixiviação das bases com algumas crustações (limonitização).  
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Figura 67 - Solos residuais maduros e 

transportados e latossolos derivados de 

migmatitos. 

 

Figura 68 - Solos residuais maduros e 

transportados assentados discordantemente 

sobre os migmatitos. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

Recobrem alteritos, envolvendo placas foliadas ou fragmentos pouco consolidados e 

saprólitos, sobrepostos ou misturados com argilitos e siltitos (Figura 69 e Figura 70). 

Frequentemente são observados sobre a gnaissificação típica, ou sobre pequenos blocos de 

diabásio solos transportados ou latossolos, sotopostos a solos orgânicos e sobrepostos a 

mineralogia de neossoma e paleossoma em fase elevada de alteração físico-química e até 

seixo e blocos da paleosuperfície da Bacia de Curitiba. No local, não foi verificado a 

presença do topo rochoso ou solos litólicos. 

Em todas as sondagens executadas há ocorrência de uma camada de solo orgânico 

marrom silto-argiloso até no máximo 1,00 m, passando a solo residual argilo-silto-arenoso, 

sedimento areno-siltoso vermelho/amarelado ou paleossoma e neossoma intemperizados, 

quando ocorrem em zonas de migmatitos e solo argilo-siltoso orgânico, solo residual 

vermelho e solo marrom sito-argiloso com oxidação quando ocorrem em zonas de 

sedimentos pleistocênicos. Os solos e materiais inconsolidados que ocorrem na área tem 

sua origem direta com o intemperismo sobre os migmatitos e sedimentos que são as 

litologias presentes na área. 
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Figura 69 - Alteritos envolvendo placas foliadas 

ou fragmentos e saprólitos. 

 

Figura 70 - Material alterado e saprólitos, 

constituídos de paleossomas e neossomas. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

Na ADA os solos residuais jovens a maduros apresentam inclusões de solos 

transportados (colúvio), relacionados aos diversos processos de intemperismo sobre 

gnaisses e migmatitos. Esses sedimentos depositam-se diretamente sobre rochas do 

Embasamento Cristalino em discordância erosiva. Apresentam como perfil típico, observado 

nas sondagens a percussão executadas e também no local: 

• Solo argilo-siltoso marrom orgânico, residual argilo-arenoso (coluvionar), 

marrom, poroso, média resistência à penetração, elevada permeabilidade e 

espessura média de 1,00 m (Figura 71 e Figura 72); 

• Sedimento areno-argiloso de coloração, marrom, rosa-avermelhada, e 

esbranquiçada, com textura silto-arenosa, às vezes com estrutura geológica 

vertical, constituído de micas, linhas de quartzo e caulinita, boa porosidade, 

elevada permeabilidade, média resistência a penetração, espessura média 

superior a 3,00 m (Figura 73); 

• Nível do lençol freático variável, de 2,00 a superior a 8,00 m.  

 

Onde o relevo é mais enérgico com declividade superior a 8%, predominam com 

pequenas espessuras, solos saprolíticos, constituídos de: 

• Solo areno-argiloso de coloração marrom passando a coloração rosa-

avermelhada e esbranquiçada, com textura silto-arenosa, estrutura geológica 

vertical a sub-vertical, constituído de fragmentos de quartzo e caulinita, boa 

porosidade, elevada permeabilidade, média resistência à penetração, 

espessura média superior a 3,00 m; 
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• Zonas de migmatitos muito alterados com predominância de quartzo e de 

feldspatos (caolinita) derivados de neossoma e lâminas de biotita e 

muscovita, espessura superior a 5,00 m (Figura 74); 

• Aquífero fissurado com nível estático a profundidade superior 20,00 m. 

 

Figura 71 - Solos argilo-siltosos com matéria 

orgânica. 

Figura 72 - Solo residual avermelhado sotoposto 

por solo orgânico. 

  
  

Figura 73 - Sedimento rosa-avermelhado e 

esbranquiçado, com textura silto-arenosa, às 

vezes com estrutura geológica vertical, 

constituído de micas, linhas de quartzo e 

caulinita. 

Figura 74 - Migmatitos muito alterados com 

predominância de quartzo e de feldspatos 

(caolinita) derivados de neossoma e lâminas de 

biotita e muscovita. 

  
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

8.1.6. Recursos Hídricos 

 

Os recursos hídricos são constituídos pelas drenagens componentes da bacia 

hidrográfica do rio Barigui, sub-bacia do rio Cascatinha, onde o empreendimento está 

localizado (Figura 75), e pelos recursos hídricos subterrâneos, os quais são associados às 

propriedades hidrogeológicas que configuram os aquíferos da região. 
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Hidrologia 

 

O empreendimento está localizado na bacia do rio Barigui, que faz parte do grupo de 

afluentes da margem direita do rio Iguaçu, estando confinada entre as bacias do rio Atuba, 

Belém e do Ribeirão dos Padilhas a leste e o rio Passaúna a oeste. 

Nasce na Serra da Betara, próximo à divisa dos municípios de Almirante Tamandaré 

e Rio Branco do Sul, na cota aproximada de 1.080 m. Sua extensão aproximada é de 60 km 

entre suas nascentes e até sua foz, no rio Iguaçu, a 870 m de altitude, cortando Curitiba por 

aproximadamente 45 km. 

Em Curitiba segue pelo bairro Abranches, passando pelo Taboão, Pilarzinho, Vista 

Alegre, Cascatinha, Santo Inácio, até formar os Parques Tanguá, Tingui e Barigui. Depois 

continua percorrendo a cidade e, depois de atravessar a Cidade Industrial alcança o rio 

Iguaçu, na divisa com o município de Araucária. 

Seus principais afluentes na margem direita, no município de Curitiba, são: rio 

Tanguá, Cascatinha, Uvú, ribeirão dos Muller e rio Campo Comprido. Já na margem 

esquerda destacam-se: rio Vila Formosa, rio Passo do França, arroio do Andrada, arroio da 

Ordem e arroio Pulador. 

O rio Cascatinha, cuja sub-bacia o empreendimento está localizado (Figura 75), tem 

sua nascente no bairro Santa Felicidade e apresenta alinhamento na direção noroeste-

sudeste, sendo sua foz no rio Barigui. Dentro da hierarquia fluvial, é um rio de quinta ordem, 

sendo abastecido por canais de primeira a quarta ordem. 

Dentro da propriedade identificou-se a existência de uma nascente que origina um 

pequeno curso d’água (Figura 76 a Figura 102), situada sob as coordendas E: 669.471,482 

M e N: 7.187.297,109 m. O fluxo hídrico drena a área em sentido ao pequeno curso d’água, 

que por sua vez é afluente do rio Cascatinha, que é a zona de descarga de águas 

superficiais e subterrâneas, conforme se vê no Mapa Hidrogeológico (Piezometria) da Figura 

100.  
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Figura 75 – Localização do empreendimento dentro da sub-bacia hidrográfica do rio Cascatinha. 
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Figura 76 – Rio Barigui a montante da ponte da 

foz do rio Cascatinha. 

Figura 77 – Rio Barigui a jusante da ponte do rio 

Cascatinha. 

  
  
Figura 78 – Rio Barigui a direita e a montante da 

av. Cândido Hartmann. 

Figura 79 - Rio Barigui a jusante da av. Cândido 

Hartmann. 

  
  
Figura 80 – Vista do Lago do rio Barigui. Figura 81 – Rio Cascatinha nos fundos do 

cemitério Parque Iguaçu. 

  
  



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

180 

Figura 82 – Rio Cascatinha a jusante da ponte da 

rua Ângelo Trevisan. 

Figura 83 – Rio Cascatinha aos fundos do 

restaurante Cascatinha. 

  
  
Figura 84 – Rio Cascatinha a jusante da ponte da 

sua foz, no rio Barigui. 

Figura 85 – Rio Cascatinha na sua foz, no rio 

Barigui. 

  
 

 

As direções de escoamento hídrico partem da região SW para NE, conforme se 

observa no Mapa Hidrográfico (Figura 86). A drenagem que ocorre na área absorve as 

águas pluviais da região a montante. A influência da vazão das drenagens depende das 

condições de pluviosidade e também das características geológico/hidrogeológicas. 

Quase a totalidade da ADA é de zona seca, somente a área de drenagem fluvial 

interna (cota altimétrica 908 m) e que tem sua nascente no interior da área é caracterizada 

como úmida. Esta área úmida, caso haja período com seca extremamente severa, é 

possível que a vazão seja muito baixa.  

A Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, define em seu Artigo 3º as 

situações específicas em que são consideradas e constituídas as APPs: 

 

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

II – ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo 

de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte; 
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IV – em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado; 

 

Portanto, a área marginal do curso d’água bem como a nascente, deverá ser 

considerada APP, sendo necessária sua preservação e manutenção. Importante salientar 

que o projeto do empreendimento considerou a necessidade de preservação do local, e o 

empreendedor vem mantendo o Bosque Nativo Relevante o qual abrange a nascente e 

APP, cercado e protegido. 
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Figura 86 – Mapa Hidrográfico da área da propriedade e entorno próximo. 
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Figura 87 - Na área da propriedade existe uma 

nascente com capacidade de vazão média. 

Figura 88 - A nascente origina um pequeno curso 

d’água. 

  

 
Figura 89 - A nascente origina pequeno curso 

d’água. 

Figura 90 - As superfícies potenciométricas 

indicam fluxo no sentido SW para NE. 

  
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

As faixas sujeitas à inundação ou enxurrada do rio Barigui, conforme a sua 

periodicidade, segundo o Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável (SMMA, 2008), no segmento entre a nascente até o Parque Barigui, o rio 

apresenta um gradiente acentuado, com canal de escoamento rápido, sendo, no entanto, 

sujeito a enxurradas, devido a pouca extensão lateral, nas épocas de precipitações 

elevadas, geralmente no verão, e nas mudanças de estação primavera-verão, verão-outono. 

A faixa de risco, sujeita a enxurradas, varia de 4 m a 80 m de largura, principalmente na sua 

margem direita, de montante à jusante. No entanto, como pode-se observar na Figura 91, a 

área da propriedade (incluindo a ADA) não está sujeita a esses fenômenos, contudo, em 

parte da AID há risco de ocorrer, ao longo das drenagens, segundo a Carta de 

suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Curitiba – 

PR, elaborada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2015). 
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Figura 91 – Áreas sujeitas a inundação. 
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Figura 92 – Área de amortecimento de cheias, 

localizada logo jusante da av. Cândido Hartmann, 

rio Barigui. 

Figura 93 – Vista aérea da área de 
amortecimento de cheias. 

  
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

De acordo com a Portaria SUREHMA nº 020, 12 de maio de 1992 (PARANÁ, 1992), 

e considerando a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, os cursos d’água 

da bacia do rio Iguaçu, de domínio do estado do Paraná, pertencem à Classe 2. A mesma 

Portaria, no Art. 2°, enquadra as águas do rio Barigui, à jusante do Parque Barigui, em 

classe “3”, contudo o empreendimento fica localizado a montante ao Parque, desse modo, 

permanecendo classificado como Classe 2.  

A Resolução, CONAMA, determina que as águas para essa classificação podem ser 

destinadas: 

• ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

• à proteção das comunidades aquáticas; 

• à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

• à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

• à aquicultura e à atividade de pesca. 

 

Atualmente a ocupação no solo da bacia é bastante diversificada, sendo sua região 

de montante, mais ao norte, essencialmente rural e com áreas de vegetação densa, 

contando com pequenos núcleos urbanos mais dispersos. Por outro lado, a região central da 

bacia tem alta densidade urbana, com edificações residenciais uni e multifamiliares, 

comerciais e de serviço. Na região mais a jusante, ao sul da bacia, é marcante a presença 

de indústrias, visto que nela se localiza a Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e o setor 

industrial de Araucária (FROEHNER e MARTINS, 2008; IAT, 2021b). 
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Devido as características de uso e ocupação da bacia, o enquadramento definido 

pela Portaria SUREHMA nº 020 pode ser considerado obsoleto, tendo em vista os 

resultados dos monitoramentos de qualidades das águas do Instituo Água e Terra (Rios da 

Bacia do Alto Iguaçu, na região Metropolitana de Curitiba 2010 a 2018), onde os 

monitoramentos realizados para o rio Barigui, junto a ponte Almirante Tamandaré com 

Colombo, entre o período de 2013 a 2017, resultaram em classe da Avaliação Integrada da 

Qualidade de Água (AIQA) com “Mediamente Poluída”, que enquadra o rio Barigui na classe 

4 em 100% das amostragens. A Figura 94 apresenta os resultados dos monitoramentos. 

 

Figura 94 - Resultados do AIQA no rio Barigui, Curitiba, Estação AI140, no período de 2013 à 2017. 

 
Fonte: IAT, 2021b. 

 

Cabe ressaltar que o ponto de coleta dos resultados apresentados anteriormente, 

estão localizados a montante da área do empreendimento, bem como da densa urbanização 

localizada na região de Curitiba, transposta pelo rio Barigui. Desta forma, a qualidade das 

águas próximo ao empreendimento pode apresentar resultados piores aos monitorados, 

descaracterizando o enquadramento determinado pela Portaria SUREHMA nº 020. 

Essa descaracterização do enquadramento das águas se deve a densa urbanização, 

falta de áreas de preservação permanente ao longo dos cursos de água e o lançamento de 

efluentes domésticos e industriais.  
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Figura 95 – Acúmulo de lixo no rio Barigui, logo a 

jusante da avenida Manoel Ribas. 

Figura 96 – Lixo disperso as margens do rio 

Barigui, a jusante da foz do rio Cascatinha. 

  

  

Figura 97 – Rio Cascatinha, a montante da ponte 

da sua foz, assoreado. 

Figura 98 – Foz do rio Cascatinha, no rio Barigui 

com água mais turva. 

  

 

Em relação aos corpos hídricos localizados na área diretamente afetada, pode 

considerar com boa conservação, considerando a existência de áreas verdes bem 

preservadas caracterizando como áreas e preservação, porém não se pode afirmar a real 

qualidade das águas dos corpos hídricos, devido às incertezas de possíveis influências 

indiretas sofrida pela urbanização do entorno. 

Quanto ao uso das águas superficiais e subterrâneas na área diretamente afetada e 

na área de influência direta, o levantamento dos usos múltiplos da água obedeceu a uma 

sistemática de classificação em tipos de uso e/ou setores de uso dos recursos hídricos: 

• Usos consuntivos: são aqueles que retiram a água de sua fonte natural 

diminuindo sua disponibilidade quantitativa ou qualitativa, espacial e 

temporalmente. São usos consuntivos as aplicações desse recurso natural 

em abastecimento público, agricultura, irrigação e indústria; 
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• Usos não consuntivos: são aqueles em que não há consumo ou modificação 

do volume de água de forma expressiva. De um modo geral, corresponde às 

necessidades relativas à geração de energia, transporte hidroviário, pesca e 

piscicultura, turismo, recreação, lazer e à manutenção do equilíbrio ambiental, 

principalmente para a preservação da flora e fauna. 

 

Os usos da água levantados correspondem aos usos que possuem outorga emitida 

pelo Instituto Água e Terra (IAT, 2021), o qual concede o direito pelo uso da água nas mais 

diversas situações, tanto superficiais como subterrâneas. 

Além dos usos da água apresentados para as áreas de influência, podem haver 

outros usos, no entanto, algumas acumulações, derivações e captações consideradas 

insignificantes para aplicação dos critérios gerais de outorga. Esses usos insignificantes 

para as unidades de planejamento e gestão hidrográfica do estado são estabelecidos a 

partir da quantificação do uso. 

Analisando a totalidade de outorgas de água vigentes nas áreas de estudo em 

questão, observa-se apenas a presença de outorga e uso das águas na AID, não 

apresentando usos na ADA da área de estudo, dos usos cadastrados no banco de outorgas 

foram registradas quatro outorgas, conforme apresentado no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Outorga e uso das águas na AID. 

Uso Finalidade Vazão 

(m³/hora) 

Captação Condição 

Outras Limpeza 16,00 Poço Vigente 

Comércio / Serviço Limpeza 12,00 Poço Vigente 

Outras Abastecimento Doméstico 16,00 Poço Vencida 

Outras Consumo Humano 10,00 Poço Vencida 

Fonte: Adaptado – Banco de Outorgas – IAT, 2021. 

 

A Figura 99 apresenta a localização das outorgas registradas com relação ao 

empreendimento e as áreas de influência. 
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Figura 99 - Localização das outorgas existentes próximas a área do empreendimento. 

 
Fonte: Adaptado – Banco de Outorgas – IAT, 2021. 

 

Hidrogeologia 

 

Para diagnosticar a área, além das sondagens, utilizou-se também da 

fotointerpretação. Foram utilizados dados das imagens de satélite do Google Earth, de 2004 

até 2020. Os mapeamentos geológico e geotécnico foram complementados com dados 

bibliográficos, mapa de declividade, levantamentos e trabalhos de campo.  

Comparando com poços caseiros (cacimbas) na região com mesma configuração 

geológica, ou seja, solos residuais, coluvionares, latossolos e saprólitos sobre migmatitos, e 

de acordo coma as sondagens executadas na área, as profundidades do aquífero superficial 

variam entre 7 m a 13 m, o topo potenciométrico está localizado na av. Cândido Hartmann 

(parte frontal do empreendimento). As superfícies equipotenciais seguem de maneira 

aproximada ao relevo com linhas de fluxo no sentido ao vale do curso d’água e para a bacia 
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do rio Barigui. A superfície máxima tem altitude de 940 m e a superfície com altitude mais 

baixa é de 905 m.  

As direções de fluxo subterrâneo partem da região SW para NE, conforme se 

observa no Mapa Hidrogeológico (Piezométrico), apresentado na Figura 100. Cabe 

esclarecer também que, essa drenagem absorve as águas pluviais da região a montante. A 

influência da vazão das drenagens depende das condições de pluviosidade e, também, das 

características geológico/hidrogeológicas (Figura 101 e Figura 102). 

O mapa potenciométrico local (mapa hidrogeológico do aquífero livre) mostra o 

sentido de fluxo e as superfícies equipotencias do nível do lençol freático.  

A água subterrânea, na área do empreendimento, está inserida no aquífero freático, 

zona onde os sedimentos ou solos inconsolidados encontram-se saturados em água, 

também classificados em linguagem hidrogeológica como aquífero livre ou superficial. 

As águas do aquífero freático ou livre são aquelas acumuladas na zona saturada do 

solo, abaixo da superfície do lençol freático. Essa superfície depende da topografia do 

terreno, tendendo em geral a acompanhar a conformação da superfície do solo, como 

apresentado no mapa de piezometria. A elevação do lençol freático flutua naturalmente 

durante o ano todo, em função de períodos secos e chuvosos, podendo variar desde alguns 

centímetros até algumas dezenas de metros, dependendo da área. Esse tipo de aquífero 

apresenta como característica, água com composição química pouca mineralizada (valores 

baixos do parâmetro total de sólidos dissolvidos), devido ao curto tempo de permanência 

das mesmas no aquífero. Devido ao fato de se tratar de aquíferos livres, os mesmos 

apresentam alto grau de vulnerabilidade ao encharcamento e saturação de áreas mais 

baixas do relevo ou do terreno.  

A execução de obras civis na área em questão em nada altera o regime e flutuação 

do lençol freático, da maneira como se propõe a utilizá-la, não a tornando susceptível a 

desenvolver voçorocas, nem favorecer ao assoreamento.  

Toda a propriedade está situada no domínio da Unidade Aquífera Pré-Cambriana 

caracterizada pelo armazenamento de água nas fraturas das rochas gnáissico-migmatíticas 

do Embasamento Cristalino. De acordo com estudos de campo e de fotointerpretação 

realizados pela SUDERHSA (2002), a direção preferencial dessas fraturas tem orientação 

N30-50W, N40-60E e NS. 
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Figura 100 - Mapa Hidrogeológico da propriedade do empreendimento. 
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Figura 101 - As características geológico/ 

hidrogeológicas influenciam as vazões da 

nascente. 

Figura 102 - A influência da vazão também 

depende das condições de pluviosidade. 

  
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 

Segundo dados do IAP, o aquífero fraturado é geralmente coberto por espesso 

manto de intemperismo que varia de 5 a 20 m, o que lhe configura uma classificação de 

aquífero confinante ou semi-confinante, facilitando a recarga constante através de 

infiltrações verticais no solo. Assim como o processo de recarga é facilitado, pode ser 

facilitado o processo de contaminação do aquífero através da contaminação do solo e 

consequente infiltração.  

Os aquíferos fraturados são caracterizados por armazenarem um volume de água 

inferior ao armazenamento possível em aquíferos que não fissurais. Até o ano de 2002 a 

SUDERHSA identificou que 70% dos poços perfurados em aquíferos fraturados na RMC 

indicaram entrada de água entre 50 e 200 m de profundidade.  

A exploração de água subterrânea especialmente aquele referente ao aquífero livre é 

praticamente desprezível no entorno da área, uma vez que toda região do entorno do 

empreendimento é caracterizada por zona urbana com rede de abastecimento da 

SANEPAR (2021).  

O mapeamento hidrogeológico é aplicável para a determinação de diferentes 

profundidades do lençol freático, a direção e sentido de fluxo das águas do aquífero 

superficial e a determinação do mapa piezométrico.  

Os ensaios hidrogeológicos de campo permitem visualizar atributos que avaliam o 

comportamento do aquífero superficial e a relação com o processo de rebaixamento durante 

as obras civis e para as edificações. 

Para a área foram correlacionados os valores de profundidades dos poços cacimbas 

no entorno, e as sondagens SPT. As sondagens a trado não atingiram o nível freático. As 

profundidades do nível estático do freático (aquífero livre) variam entre 7 m a 13 m, o topo 
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potenciométrico está localizado na av. Cândido Hartmann (parte frontal do 

empreendimento). As superfícies equipotenciais seguem de maneira aproximada ao relevo 

com linhas de fluxo no sentido ao vale do curso d’água e para a bacia do rio Barigui. A 

superfície máxima tem altitude de 940 m e a superfície com altitude mais baixa é de 905 m.  

As direções de fluxo subterrâneo partem da região SW para NE, conforme se 

observa no mapa piezométrico (hidrogeológico). Cabe esclarecer também que, essa 

drenagem absorve as águas pluviais da região a montante. A influência da vazão das 

drenagens depende das condições de pluviosidade e também das características 

geológico/hidrogeológicas. A implantação do empreendimento não acarretará influência no 

rebaixamento do nível do aquífero livre com poços da região. 
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8.2. Meio Biológico 

 

8.2.1. Flora  

 

➢ Caracterização da Área de Influência Indireta 

 

O município de Curitiba - PR situa-se na área de dispersão da Floresta Ombrófila 

Mista, ou Floresta com Araucária em suas sub-formações Montana e Aluvial. Nas planícies 

de inundações aluviais, verifica-se a Formação Pioneira de Influência Fluvial. 

A Floresta Ombrófila Mista é uma unidade vegetacional que faz parte do Bioma Mata 

Atlântica, típica do Planalto Meridional brasileiro (IBGE, 2012), onde Araucaria angustifolia é 

a espécie mais característica, emergindo sobre o restante da vegetação arbórea (KLEIN, 

1980; REITZ et al., 1988; IBGE, 2012). 

Esta floresta procede do encontro de floras de origem tropical (afro-brasileira) e 

temperada (austro-brasileira), sendo caracterizada por gêneros primitivos como Araucaria, 

Drimys, Podocarpus, o que sugere uma ocupação recente, a partir de refúgios alto-

montanos (IBGE, 1990). Nesta tipologia a araucária imprime um aspecto fitofisionômico 

próprio, devido a sua abundância, porte e copa característicos, emergindo sobre o restante 

da vegetação arbórea. Esta espécie por ser dominante, muitas vezes determina uma densa 

cobertura que parece formar agrupamentos puros. No entanto, avaliando sua composição 

nos demais estratos, verifica-se uma expressiva diversidade florística (REITZ et al., 1988).  

Está em contato com a região da Floresta Ombrófila Densa a leste, com a área de 

ocorrência das Florestas Estacionais ao norte e a oeste, e com as formações campestres 

ombrófilas, em diferentes altitudes e latitudes. A Floresta Ombrófila Mista está circunscrita a 

uma região de clima pluvial subtropical, ocorrendo abaixo do Trópico de Capricórnio, em 

altitudes que vão de 500 a 1.200 m s.n.m., geralmente em latitudes maiores que 23º, nos 

estados do PR, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (IBGE, 2012). Apresenta quatro 

formações diferentes: Floresta Ombrófila Mista Submontana, Floresta Ombrófila Mista 

Montana, Floresta Ombrófila Mista Altomontana e Floresta Ombrófila Mista Aluvial (IBGE, 

2012). Áreas disjuntas ocorrem nos estados de São Paulo e Minas Gerais, em pontos 

elevados da Serra da Mantiqueira e suas ramificações. Ocorre ainda na parte nordeste da 

Argentina, na província de Missiones, divisa com Santa Catarina (HUECK, 1953; IBGE, 

2012). A araucária tem seu ponto setentrional de ocorrência na serra do Caparaó, fronteira 

entre Minas Gerais e Espírito Santo, local onde provavelmente alcançava em períodos 

climáticos favoráveis do Quaternário. Há indícios que em períodos geológicos anteriores, 

sua área de dispersão fosse bem maior, atingindo até o nordeste brasileiro (IBGE, 2012). 
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A área ocupada pela Floresta com Araucária era 8.295.750 ha (41,5%). Atualmente, 

os remanescentes de Floresta com Araucária em estado avançado de conservação ocupam 

7.888 ha (0,24%), no estado do PR (FUPEF, 2001). A Floresta Ombrófila Mista é parte do 

Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2012). No PR este bioma ocupava uma área de 19.639.352 ha 

e, com base em dados de 2012, 2.324.370 ha (11,8% do total) (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA e INPE, 1993). 

 

Floresta Ombrófila Montana 

 

As espécies mais importantes desta sub-formação da Floresta com Araucária eram 

imbuia (Ocotea porosa, Lauraceae), seguida por sassafrás (Ocotea pretiosa, Lauraceae) e 

erva-mate (Illex paraguariensis, Aquifoliaceae). Além destas, Ocotea pulchella, Cryptocarya 

aschersoniana, Nectandra megapotamica, Nectandra lanceolata, pinheiro-bravo 

(Podocarpus lambertii, Podocarpaceae), cuvatã/vacum, maria-preta e miguel-pintado 

(Cupania vernalis, Allophylus edulis, e Matayba elaegnoides, Sapindaceae), a caroba 

(Jacaranda puberula, Bignoniaceae), cedro e canjarana (Cedrela fissilis, Cabralea 

canjarana, Meliaceae), xaxins (Dicksonia sp.; Alsophila sp. e Nephelea sp., Cyatheaceae), 

entre outras (RODERJAN et al., 2002; IBGE, 2012). 

 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

 

A Floresta Ombrófila Mista, em sua formação aluvial, ocorre às margens de rios, 

percorrendo terrenos de geomorfologia plana até suave-ondulada (RODERJAN et al., 2002), 

em locais sujeitos a pulsos de inundações periódicos, onde os solos são frequentemente 

hidromórficos (CURCIO et al., 2006; CURCIO et al., 2007; DURIGAN et al., 2001; KLEIN e 

HATSCHBACH, 1962). Estas características condicionam sua estrutura, funcionalidade e 

distribuição das espécies, dependendo da geologia e da geomorfologia (CURCIO et al., 

2006; JOLY, 1991). Devido a estas condições a Araucaria angustifolia, por ser mesófila e 

não tolerar hidromorfia, desaparece (KERSTEN et al., 2015), formando, então, comunidades 

mais simples, onde Gymnanthes klotzschiana, que é hidrófila, pode representar até 80% dos 

indivíduos (CURCIO et al., 2007), seguida por Allophyllus edulis, Lithraea brasiliensis, 

Schinus terebinthifolius, Podocarpus lambertii, Drimys brasiliensis, Blepharocalyx salicifolius, 

Luehea divaricata, Vitex megapotamica, Capsicodendron dinisii, entre outras (KLEIN e 

HATSCHBACH, 1962; BARDDAL et al., 2004; CURCIO et al., 2006; CARVALHO et al., 

2009; KERSTEN et al., 2015; IBGE, 2012), apresentando baixa diversidade florística (LOBO 

e JOLY, 2001).  
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Formação Pioneira de Influência Fluvial (Várzeas) 

 

As várzeas são campos úmidos situados na planície de inundação de alguns rios, 

sob solos orgânicos (HATSCHBACH e ZILLER, 1995; BORNSCHEIN et al., 1998). Observa-

se o domínio da vegetação herbácea, formando um homogêneo emaranhado de folhas 

finas, especialmente ciperáceas, que podem atingir quase 180 cm de altura. Quebrando a 

aparente uniformidade da vegetação herbácea, aparecem isolados alguns arbustos que se 

sobressaem por alcançarem mais de 200 cm de altura. A espécie mais abundante parece 

ser Eleocharis sp. (Cyperaceae). Outros exemplos são: Cyperus sp., Rhynchospora globosa 

e R. setigera (Cyperaceae), Brisa sp., Eriochrysis sp. e Panicum sp. (Poaceae), Vernonia 

spp. (Asteraceae), Anagalis arvensis (Primulaceae), Sisyrinchium vaginatum (Iridaceae), 

Ludwigia sericia (Onagraceae), Blechnum sp. (Blechnaceae), Eryngium spp. (Apiaceae) e 

Senecio sp. (Asteraceae), além de outras (ZILLER, 1995; BORNSCHEIN et al., 1998). 

 

➢ Caracterização da Área de Influência Direta 

 

A AID é a região de entorno do empreendimento. A maior parte desta área situa-se 

dentro do Parque Barigui (pontos 2, 3, 4 e 16), de acordo com a Figura 25. 

O PNMB é uma das maiores áreas verdes da região urbana do município de Curitiba. 

É um dos parques municipais mais visitados e frequentados pelos habitantes da cidade e 

turistas (ABE et al., 2000). Encontra-se sob pressão de atividades antrópicas, como a 

intensa circulação de pessoas e a dispersão de espécies exóticas e/ou ruderais. Possui em 

torno de 140 ha, sendo que aproximadamente 70 ha são jardins, lagos e áreas construídas 

para a recepção de visitantes (lanchonetes, estacionamentos, quadras esportivas, 

calçadões e ciclovias) e 70 ha ocupados por remanescente de Floresta Ombrófila Mista com 

suas subdivisões Montana e Aluvial e a Formação Pioneira com Influência Fluvial (IBGE, 

2012; ABE et al., 2000). 

De acordo com um levantamento florístico realizado no parque (KOZERA et al., 

2006) foram verificados 390 espécies, 226 gêneros e 99 famílias. Dentre estes, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas. Dentre as pteridófitas, destacaram-se como as mais ricas 

Dryopteridaceae (oito) e Blechnaceae (seis); e dentre as angiospermas, Asteraceae (30), 

Solanaceae (25), Myrtaceae (25) e Poaceae (17). As gimnospermas foram representadas 

por somente duas famílias, Araucariaceae e Podocarpaceae, cada uma delas com uma 

espécie. Foram listadas 141 espécies arbóreas, 129 herbáceas, 67 arbustivas, 50 

trepadeiras e três hemiepífitas. A floresta, apesar de situada dentro de uma zona urbana, 

sujeita à intensa interferência antrópica, apresentou elevada diversidade e riqueza 
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específica e encontra-se bem conservada. Os autores ressaltam a presença de espécies 

exóticas e exóticas invasoras, interferindo na estrutura e na composição florística típicas da 

região. 

De acordo com o diagnóstico da vegetação do Plano de Manejo do Parque Barigui, 

considerou-se que, no contexto da urbanização, o Parque Barigui é hoje um dos maiores e 

mais representativos remanescentes florestais urbanos de Curitiba, fato que, aliado ao seu 

intenso uso público, tornam de fundamental importância seu planejamento a fim de 

assegurar sua conservação e uso adequado (ECOTÉCNICA, 2007). Este documento 

ressalta que não foi encontrada vegetação primária, mas tipos secundários que sofreram (e 

em alguns locais ainda sofrem) alterações de origem antrópica. Não há uniformidade da 

cobertura florestal, mas um mosaico de áreas secundárias que variam de um tipo florestal 

bem estruturado e diversificado em espécies, até locais em fase de sucessão ainda não 

florestal (capoeirinhas). Em cada área secundária os processos de sucessão vegetal são 

diferentes e específicos, e dependem de condições bióticas e abióticas na determinação do 

tempo e forma para a evolução destas comunidades em regeneração, logo, a composição 

de espécies, o tempo de ocupação por cada fase variam em função das condições abióticas 

(solo, pluviosidade, declividade, entre outros fatores), da disponibilidade de propágulos 

vegetativos das espécies vegetais e dos respectivos agentes dispersores (animais, vento e 

água, principalmente).  

Considera também que a Floresta Ombrófila Mista Aluvial que se desenvolvia junto 

às margens do rio Barigui e dos córregos secundários, encontra-se descaracterizada, 

ocorrendo em relativa integridade em porções muito reduzidas. Ademais, foram averiguadas 

áreas relativamente extensas com atividades de origem antrópica, sendo alguns locais 

desprovidos de vegetação ou cobertos por gramíneas. Também compõe a vegetação do 

Parque plantios de árvores, quase sempre exóticas, isoladas ou em grupos referentes à 

arborização. Este plantio, na maioria dos casos, foi realizado pela Prefeitura Municipal nos 

moldes aplicados à arborização urbana. Assim, as espécies, bem como a forma de plantio, 

na maioria dos casos, não aparentam ter considerado a integração com a vegetação nativa 

do parque, mas a arborização pontual de áreas de estacionamento, ciclovia e gramados. 

De acordo com o estudo fitossociológico do Plano de Manejo do Parque, as espécies 

mais importantes no estágio intermediário foram Alophyllus edulis, seguida por Ocotea 

puberula e Podocarpus lambertii. No estágio avançado de sucessão, Araucaria angustifolia 

foi a espécie mais importante, seguida por Podocarpus lambertii e Alophyllus edulis. A 

diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver foi de 2,96 para o estágio 

avançado e 2,92 para o intermediário. 
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Aspectos das matas do Parque Barigui podem ser vistas nas figuras a seguir. Na 

Figura 103, encontra-se uma Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio intermediário de 

sucessão pouco alterado, com presença de Araucaria angustifolia, Casearia sylvestris, C. 

decandra, Eugenia unifora, Dicksonia sellowiana e Cedrela fissilis. Já na Figura 104, 

verifica-se a Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio avançado, pouco alterada, onde 

ocorre Araucaria angustifolia, Casearia sylvestris, C. decandra, Cabralea canjerana, 

Alsophila spp., Psychotria suturella, Jacaranda puberula, Ocotea nutans, Nectandra 

megapotamica. 

 

Figura 103 - Área de Influência Direta - Parque Barigui (Ponto 2- coordenadas 25.423116/49.309877). 

  

 

Figura 104 - Área de Influência Direta (Ponto 3- coordenadas 25.425474/49.311095). 
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Na Figura 105 as fotos ilustram outro fragmento de Floresta Ombrófila Mista Montana 

em estágio intermediário alterado com a presença de Araucaria angustifolia, Casearia 

sylvestris, C. decandra, Ocotea puberula e Allophyllus edulis. A Figura 106 trata-se da 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em estágio intermediário alterado com presença de Prunus 

myrtifolia, Prunus brasiliensis, Calyptranthes concinna, Blepharocalyx salicifolius, Matayba 

elaegnoides, Ocotea nutans e Nectandra megapotamica. 

 

Figura 105 - Área de Influência Direta (Ponto 4 - coordenadas 25.426091/49.309121). 

  

  

Figura 106 - Área de Influência Direta – Ponto 5 (Coordenadas 25.418564/49.305372). 
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Na Figura 107, situa-se a Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio intermediário 

de sucessão alterado caracterizado pela presença de Myrcia hatschbachii, Calyptranthes 

concinna, Casearia sylvestris, Casearia decandra, Jacaranda puberula, Podocarpus 

lambertii, Myrceugenia miersianna e Cinnamomum sellowianum. 

A Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio intermediário de sucessão alterado 

caracterizado pela presença de Araucaria angustifolia, Nectandra megapotamica, Schinus 

terebinthifolius, Casearia sylvestris, Casearia decandra, Matayba elaegnoides, Rhamnus 

sphaerosperma e Lithraea brasiliensis, situa-se na localidade de Cascatinha, na Figura 108. 

 

Figura 107 - Área de Influência Direta (Ponto 6 - coordenadas 25.418300/49.303211). 

  

  

Figura 108 - Área de Influência Direta – (Ponto 7). Cascatinha (coordenadas 25.418818/49.314673). 
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No entorno do Cemitério Parque Iguaçu, encontra-se uma Floresta Ombrófila Mista 

Montana em estágio inicial alterado caracterizado pela presença de espécies exóticas 

invasoras como Eucalyptus sp., Eryobotrya japonica, Hovenia dulcis, Morus nigra e nativas 

como Casearia sylvestris, Bauhinia forficata, Mimosa scabrella, Solanum granulo-leprosum e 

Allophyllus edulis (Figura 109).  

 

Figura 109 - Área de Influência Direta – (Ponto 8 - coordenadas 25.419518/49.313755). 

  

 

 

No Ponto 9 situa-se a Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio avançado de 

sucessão pouco alterado, caracterizado pela presença de Schinus terebinthifolius, 

Podocarpus lambertii, Araucaria angustifolia, Ilex theezans, Allophyllus edulis, Sebastiania 

commersoniana, Nectandra megapotamica, Ocotea nutans, Syagrus rommanzofianna, 

Cupania vernalis e Matayba elaegnoides. Verifica-se a presença de trilhas no interior do 

remanescente (Figura 110). 
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Figura 110 - Área de Influência Direta (Ponto 9 - coordenadas 25.414911/49.305207). 

  

  

 

No Ponto 10 encontra-se a Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio avançado 

de sucessão com pouca alteração, com Araucaria angustifolia, Ilex theezans, Ocotea 

puberula, Casearia sylvestris, Casearia decandra, Podocarpus lambertii, Ocotea porosa e 

Myrcia hatschbachii. Alguns indivíduos de araucária com cerca de 32 m de altura (Figura 

111). No ponto seguinte, o Ponto 11 encontra-se a Floresta Ombrófila Mista Montana em 

estágio intermediário de sucessão com pouca alteração. Verifica-se a presença de Araucaria 

angustifolia, Casearia sylvestris, Casearia decandra, Schinus terebinthifolius, Trema 

micrantha, Piptocarpha axillaris, Clethra scabra, Ocotea puberula e Mimosa scabrella. O 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

203 

local é alterado por exóticas invasoras como Pinus elliottii. Trata-se de área particular 

(Figura 112).  

 

Figura 111 - Área de Influência Direta (Ponto 10 - coordenadas 25.417508/49.305097). 

  

  

Figura 112 - Área de Influência Direta (Ponto 11 - coordenadas 25.415675/49.314296). Cascatinha. 

  

 

No Ponto 12, a Floresta Ombrófila Mista Montana encontra-se em estágio 

intermediário de sucessão alterado por corte seletivo e por espécies exóticas invasoras 

como Pinus elliottii, Eryobotrya japonica, Citrus limonia e, exóticas como Castanea sativa. 

As nativas verificadas são Gochnatia polymorpha, Clethra scabra, Ocotea porosa, 
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Podocarpus lambertii, Casearia sylvestris, C. decandra, Psidium cattleyanum, 

Campomanesia xanthocarpa e C. guazumaefolia (Figura 113).  

 

Figura 113 - Área de Influência Direta (Ponto 12 - coordenadas 25.413758/49.321676). 

  

 

Enquanto que no Ponto 13, trata-se da Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio 

inicial de sucessão alterado, caracterizado pela presença de espécies exóticas invasoras 

como Pinus elliottii e nativas Mimosa scabrella, Piptocarpha axillaris, Vernonanthura 

discolor, Aegiphilla sellowiana, Clethra scabra, Lithraea brasiliensis, Schinus terebinthifolius, 

Matayba elaegnoides e Zanthoxylum rhoifolium (Figura 114).  

Na região do bairro Santo Inácio, encontra-se fragmentos da Floresta Ombrófila 

Mista Montana em estágio intermediário de sucessão, pouco alterado pela presença de 

espécies exóticas invasoras como Hovenia dulcis e Morus nigra. Verificou-se Cabralea 

canjerana, Capsicodendrum dinisii, Inga marginata, Matayba eleagnoides, Senna multijuga, 

Ocotea puberula e Schinus terebinthifolius (Figura 115).  
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Figura 114 - Área de Influência Direta (Ponto 13 - coordenadas 25.417669/49.323011). 

  

 

Figura 115 - Área de Influência Direta (Ponto 14 - coordenadas 25.425897/49.323084). 

  

 

Ainda no Bairro Santo Inácio, em outro fragmento encontra-se a Floresta Ombrófila 

Mista Montana em estágio inicial de sucessão, alterada pela presença de espécies exóticas 

invasoras como Hovenia dulcis, Ligustrum lucidum, Pinus elliottii. Verificou-se espécies 

nativas como Luehea divaricata, Solanum granuloso-leprosum, Myrsine coriacea, Cedrela 

fissilis, Matayba elaeagnoides e Lithraea brasiliensis (Figura 116). No Parque Barigui, a 

Floresta Ombrófila Mista Montana encontra-se em estágio intermediário de sucessão 

alterado. Verificou-se uma espécie exótica, Livistona chinensis e, nativas como Erythrina 

falcata, Schinus terebinthifolius, Ocotea puberula, Piptocarpha axillaris, Solanum granuloso-

leprosum e Eugenia uniflora (Figura 117). 
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Figura 116 - Área de Influência Direta (Ponto 15 - coordenadas 25.426066/49.319054). 

  

  

Figura 117 - Área de Influência Direta (Ponto 16 - coordenadas 25.427915/49.49.314976). 
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➢ Caracterização da propriedade 

 

A propriedade é composta por um Bosque Nativo Relevante (BO – 47.0-13-01) que 

se encontra cercado conforme previsto pelas normas legais e também por uma área 

alterada por uso antrópico, onde está prevista a implantação do condomínio. 

 

Área de implantação do empreendimento (ADA) 

 

No local onde será implantado o empreendimento, a ADA propriamente dita, se 

encontram duas construções, uma cortina vegetal de araucária e uma área alterada por uso 

antrópico em estágio inicial de sucessão, caracterizada pela presença de gramíneas, 

herbáceas, arbustivas e arbóreas dispersas, além de espécies exóticas como Pinus sp. 

(pinus) e Hovenia dulcis (uva-do-japão) (Tabela 8; Figura 118). 

Com base no censo do levantamento florístico, foram verificados 8 famílias, 9 

gêneros, 9 espécies botânicas e 125 indivíduos (Tabela 8). Destas 61 (48,8%) são 

indivíduos ameaçados de extinção conforme a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção 

(Portaria MMA nº 443/2014), sendo 60 indivíduos de pinheiro-do-paraná Araucaria 

angustifolia e um de cedro Cedrela fissilis. Também ocorrem três indivíduos de bracatinga 

Mimosa scabrella, espécie endêmica da Floresta Ombrófila Mista (Tabela 8).  

Os indivíduos de Araucaria angustifolia foram plantados como cortina vegetal na 

divisa do terreno com o Cemitério Parque Iguaçu há mais de 40 anos e possuem um raio 

médio de projeção de copa de 20 m (Tabela 8 e Anexo 8). 

Além das espécies nativas, observou-se três espécies exóticas, sendo dois 

indivíduos de abacate Persia americana, um de caqui Diospyros caqui e um de maçã Pyrus 

malus (2,4%) (Tabela 8). 

Conforme a Portaria IAP n° 059/2015, 57 (45,6%) indivíduos são de espécies 

exóticas invasoras, sendo 25 indivíduos de pinus Pinus elliottii, 31 indivíduos de uva-do-

japão Hovenia dulcis e um indivíduo de nêspera Eryobotrya japonica (Tabela 8). 
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Figura 118 – Cortina vegetal de Araucaria e regeneração de pinus na área alterada, na propriedade 

do empreendimento. 
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Tabela 8 - Família, nome popular, espécie, origem (O) e coordenadas dos indivíduos arbóreos 

verificados na Área Diretamente Afetada – Empreendimento, Parque das Artes, Curitiba, Paraná. 

N Família Nome Popular Espécies O 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

1 LAURACEAE Abacate Persia americana E 25.422051 49.314072 

2 LAURACEAE Abacate Persia americana E 25.421939 49.314003 

3 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421875 49.314113 

4 EBENACEAE Caqui Diospyros caqui E 25.421909 49.314175 

5 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421925 49.314179 

6 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421941 49.314335 

7 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421941 49.314335 

8 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421955 49.314267 

9 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421940 49.314214 

10 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421940 49.314214 

11 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421940 49.314214 

12 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421930 49.314003 

13 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421948 49.314616 

14 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421708 49.314332 

15 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421721 49.314326 

16 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421638 49.314348 

17 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421638 49.314348 

18 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421638 49.314348 

19 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421638 49.314348 

20 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421576 49.314352 

21 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421576 49.314352 

22 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421547 49.314407 

23 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421526 49.314307 

24 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421526 49.314308 

25 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421525 49.314308 

26 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421527 49.314309 

27 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421722 49.314146 

28 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 26.421722 50.314146 

29 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421695 49.314055 

30 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421695 49.314055 

31 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421851 49.313453 

32 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421973 49.313482 

33 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421986 49.313398 

34 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421817 49.313142 

35 ROSACEAE Nespera Eryobotrya japonica EI 25.421844 49.313147 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

210 

N Família Nome Popular Espécies O 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

36 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.4218931 49.313115 

37 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.4218931 49.313115 

38 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421966 49.313166 

39 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421966 49.313166 

40 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421977 49.313148 

41 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422659 49.313284 

42 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422659 49.313284 

43 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422659 49.313284 

44 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422077 49.313252 

45 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422077 49.313252 

46 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422080 49.313341 

47 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422113 49.313403 

48 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422113 49.313402 

49 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422114 49.313154 

50 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422114 49.313154 

51 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422167 49.315507 

52 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422185 49.313566 

53 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422099 49.313175 

54 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422117 49.313083 

55 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.423168 49.313124 

56 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422172 49.313058 

57 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422170 49.313059 

58 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422166 49.313000 

59 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422150 49.312937 

60 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422082 49.312808 

61 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422097 49.312866 

62 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422140 49.312784 

63 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422141 49.312761 

64 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422161 49.312743 

65 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422160 49.312744 

66 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422176 49.312773 

67 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422254 49.312600 

68 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422265 49.312576 

69 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422318 49.312450 

70 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422393 49.312233 

71 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422539 49.312116 

72 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422211 49.312894 
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N Família Nome Popular Espécies O 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

73 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422247 41.312918 

74 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422231 49.312911 

75 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422213 49.312964 

76 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422226 49.313123 

77 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422201 49.313155 

78 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422212 49.313148 

79 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422211 49.313189 

80 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422211 49.313189 

81 RHAMNACEAE Pinheiro-do-paraná Hovenia dulcis EI 25.422241 49.313218 

82 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422245 49.313218 

83 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422221 49.313241 

84 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422259 49.313296 

85 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422296 49.313293 

86 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422277 49.313328 

87 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422334 49.313332 

88 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422259 49.313323 

89 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422259 49.313323 

90 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422259 49.313385 

91 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422352 49.313425 

92 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422373 49.313420 

93 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422373 49.313470 

94 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422345 49.313470 

95 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422352 49.313471 

96 ROSACEAE Maçã Pyrus malus E 25.422359 49.313541 

97 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422335 49.313563 

98 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422802 49.313163 

99 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422771 49.313036 

100 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422785 49.313073 

101 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.422782 49.313013 

102 MELIACEAE Cedro-rosa Cedrela fissilis A 25.422702 49.312795 

103 FABACEAE Bracatinga Mimosa scabrella N 25.422190 49.313194 

104 FABACEAE Bracatinga Mimosa scabrella N 25.422162 49.313231 

105 FABACEAE Bracatinga Mimosa scabrella N 25.422108 49.313157 

106 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421582 49.314057 

107 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421572 49.314102 

108 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421571 49.314101 

109 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421570 49.314100 
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N Família Nome Popular Espécies O 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

110 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421569 49.314103 

111 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421484 49.314243 

112 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421170 49.314582 

113 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421132 49.314552 

114 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421054 49.314523 

115 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421146 49.314510 

116 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421108 49.314436 

117 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421052 49.314426 

118 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.420834 49.314429 

119 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.420971 49.314220 

120 RHAMNACEAE Uva-do-japão Hovenia dulcis EI 25.421080 49.314132 

121 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421214 49.314103 

122 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421261 49.313806 

123 PINACEAE Pinho Pinus elliottii EI 25.421296 49.313834 

124 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.421354 49.313686 

125 ARAUCARIACEAE Pinheiro-do-paraná Araucaria angustifolia A 25.422075 49.313491 

Legenda: O = Origem; E = exótica; EI = exótica invasora; N = nativa; A = ameaçada de extinção. 

 

Bosque Nativo Relevante 

 

O Bosque Nativo Relevante (coordenadas 25.422696/49.314579), que compõe parte 

da AID, é caracterizado por um remanescente de Floresta Ombrófila Mista Montana em 

estágio intermediário e avançado de sucessão, com a presença de Araucaria angustifolia, 

Casearia sylvestris, C. decandra, Cabralea canjerana, Cedrela fissilis, entre outras espécies, 

conforme relação apresentada na Tabela 9 (Figura 119). 

Foram verificados 35 famílias, 57 gêneros, 74 espécies botânicas (Tabela 9). Destas 

4 (5,4%) são espécies ameaçadas de extinção conforme a Lista de Espécies Ameaçadas de 

Extinção (MMA, 2014), sendo: Araucaria angustifolia, Cedrela fissilis, Ilex paraguariensis e 

Ocotea porosa. As espécies Mimosa scabrella, Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis e 

Ocotea porosa (5,4%) são endêmicas da Floresta Ombrófila Mista (IBGE, 2012) (Tabela 9). 

No bosque verificou-se alteração devido a presença de espécies exóticas (Persia 

americana e Diospyros caqui) e de exóticas invasoras (Pinus elliottii, Hovenia dulcis, 

Psidium guajava e Eryobotrya japonica), conforme a Portaria IAP n° 059/2015. As espécies 

exóticas e exóticas invasoras representaram 8,1% das espécies presentes no interior do 
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Bosque Nativo Relevante (Tabela 9). Não há indícios de alteração recente da cobertura 

vegetal do bosque.   

 
Figura 119 - Aspectos do Bosque Nativo Relevante, situado nos limites da propriedade, pertencente a 

Área de Influência Direta. 
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Tabela 9 - Família, nome popular, espécie, origem (O) dos indivíduos arbóreos verificados no Bosque 

Nativo Relevante. 

FAMÍLIAS Espécies Nome Popular O GE 

LAMIACEAE Aegiphilla sellowianna Tamaqueiro N P 

SAPINDACEAE Allophyllus edulis Vacum N C 

SAPINDACEAE Allophyllus guaraniticus Vacum N C 

ANNONACEAE Annona rugulosa Araticum N C 

ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia Pinheiro-do-paraná N C 

FABACEAE Bauhinia forficata Pata-de-vaca N P 

MELIACEAE Cabralea canjerana Canjerana N C 

MYRTACEAE Campomanesia guazumafolia Gabiroba N C 

MYRTACEAE Campomanesia xanthocarpa Gabiroba N C 

CANELLACEAE Capsicodendrun dinisii Caneleira N C 

SALICACEAE Casearia decandra Guaçatunga N C 

SALICACEAE Casearia lasiophila Guaçatunga N C 

SALICACEAE Casearia obliqua Guaçatunga N C 

SALICACEAE Casearia sylvestris Guaçatunga N C 

MELIACEAE Cedrela fissilis Cedro-rosa N C 

CANNABACEAE Celtis iguaneae Esporão N P 

LAURACEAE Cinnamomum vesiculosum Canela N C 

CLETHRACEAE Clethra scabra Carne-de-vaca N P 

LAURACEAE Cryptocarya aschersoniana Canela-fogo N C 

SAPINDACEAE Cupania vernalis Cuvatã N C 

MYRTACEAE Curitiba prismatica Cambuí N C 

FABACEAE Dalbergia frutescens Marmeleiro N P 

THYMELAEACEAE Daphnopsis racemosa Embira N P 

ASTERACEAE Dasyphyllum tomentosum Sucará N P 

VERBENACEAE Duranta vestita Duranta N C 

EBENACEAE Dyospirus caqui Caquí E C 

ROSACEAE Eryobotrya japonica Nespera EI C 

MYRTACEAE Eugenia uniflora Pitanga N C 

MORACEAE Ficus sellowianna Figueira N C 

RHAMNACEAE Hovenia dulcis Uva-do-japão EI P 

AQUIFOLIACEAE Ilex paraguariensis Erva-mate N C 

AQUIFOLIACEAE Ilex theezans Caúna N C 

BIGNONIACEAE Jacaranda puberula Caroba N P 

CUNONIACEAE Lamanonia speciosa Guaraperê N P 

ANACARDIACEAE Lithraea brasiliensis Aroeira-brava N C 

MALVACEAE Luehea divaricata Açoita-cavalo N P 
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FAMÍLIAS Espécies Nome Popular O GE 

FABACEAE Machaerium paraguariense Farinha-seca N P 

FABACEAE Machaerium stipitatum Farinha-seca N P 

SAPINDACEAE Matayba elaegnoides Camboatá N C 

FABACEAE Mimosa scabrella Bracatinga N P 

MYRTACEAE Myrcia hatschbachii Guaramirim N C 

MYRTACEAE Myrcia rostrata Cambuí N C 

MYRTACEAE Myrcianthes gigantea Guaramirim N C 

MYRSINACEAE Myrsine coriacea Capororoca N P 

MYRSINACEAE Myrsine umbellata Capororoca N P 

LAURACEAE Nectandra megapotamica Canelinha N C 

LAURACEAE Ocotea porosa Imbuia N C 

LAURACEAE Ocotea puberula Canela-guaicá N C 

LAURACEAE Persea americana Abacate E C 

MYRTACEAE Pimenta pseudocaryophylus Craveiro N C 

PINACEAE Pinus elliotti Pinho EI P 

ASTERACEAE Piptocarpha angustifolia Vassourão N P 

ASTERACEAE Piptocarpha axillaris Vassourão N P 

PODOCARPACEAE Podocarpus lambertii Pinheiro-bravo N P 

ROSACEAE Prunus myrtifolia Pessegueiro-bravo N C 

MYRTACEAE Psidium cattleyanum Araçá N C 

MYRTACEAE Psidium guajava Goiaba EI C 

RUBIACEAE Psychotria longipes Casca-d'anta N C 

PROTEACEAE Roupala brasiliensis Carvalho-brasileiro N C 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulatum Leiteiro N P 

ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius Aroeira N P 

EUPHORBIACEAE Sebastiania brasiliensis Branquilho N P 

EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana Branquilho N P 

SOLANACEAE Solanum granuloso-leprosum Canema N P 

SOLANACEAE Solanum paranense Canema N P 

SOLANACEAE Solanum pseudo-quina Canema N P 

SOLANACEAE Solanum sancte-catharinae Canema N P 

STYRACACEAE Styrax leprosus Caujuja N P 

ARECACEAE Syagrus rommanzoffiana Jerivá N P 

MELASTOMATACEAE Tibouchina sellowiana Manacá N P 

ASTERACEAE Vernonanthura discolor Vassourão N P 

VERBENACEAE Vitex megapotamica Tarumã N P 

RUTACEAE Zanthoxylum kleinii Juvevê N C 

RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolium Juvevê N C 
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Legenda: N = nativa; C = clímax; P = pioneira. 

Obs.: informações obtidas pelo levantamento florístico efetuado na propriedade. 

 

➢ Área de Preservação Permanente 

 

De acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro, pela Lei nº 12.651/2012, Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

As APPs estão localizadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água; ao redor 

das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; nas nascentes; no topo de 

morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas; nas restingas, como 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou chapadas; 

e em altitude superior a 1.800 m. Não é permitido fazer uso dos recursos florestais em 

APPs. A supressão da vegetação nestas áreas somente poderá ser autorizada apenas em 

casos de utilidade pública ou interesse social. 

Conforme estabelece o Art. 4º da referida Lei, consideram-se de preservação 

permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

 

I - Nas faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima de: 

- 30 m para cursos d’água de menos de 10 m de largura; 

- 50 m para cursos d’água que tenham de 10 a 50 m de largura; 

- 100 m para cursos d’água que tenham de 50 a 200 m de largura; 

- 200 m para cursos d’água que tenham de 200 a 600 m de largura; e 

- 500 m para cursos d’água que tenham largura superior a 600 m. 

IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros. 

 

A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas 

hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos 

nessa Lei. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP o proprietário, 

possuidor ou ocupante é obrigado a promover a recomposição da vegetação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm
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A faixa de atingimento de APP nas áreas de influência estão representadas na 

Tabela 10 e na Figura 120 a Figura 122. 

 

Tabela 10 - Área de Influência e Área de Preservação Permanente. 

Área de Influência Área Total (ha) Área de APP (ha) Área de APP (%) 

AID 439,47 78,18 17,79 

ADA 2,49 0 0 

 
 

Na área da propriedade verificou-se a presença de uma nascente. Neste local ocorre 

um remanescente de Floresta Ombrófila Mista em estágio avançado de sucessão bem 

conservado, com a presença de Araucaria angustifolia, Casearia sylvestris, Cedrela fissilis, 

Cabralea canjerana, Ocotea porosa e Ocotea puberula.  

Devido a presença de corpos d´água pequenos não foi observada a presença de 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial e de Formações Pioneiras de Influência Aluvial.  

A faixa de APP no entorno dos corpos d´água, nascente e córregos, é em torno de 

17,79% do total da AID (Figura 120 e Figura 122). 

 

Figura 120 - Área de Preservação Permanente – Nascente na Área de Influência Diretamente Afetada 

- ADA 
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Figura 121 - Área de Preservação Permanente na Área Diretamente Afetada e na Área de Influência 
Direta. 
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Figura 122 - Área de Preservação Permanente na propriedade. 
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8.2.2. Fauna 

 

8.2.2.1. Mastofauna 

 

Muito embora o grupo dos mamíferos seja um dos mais estudados e conhecidos no 

Brasil e no mundo (COSTA et al., 2005), ainda assim, existem muitas lacunas a serem 

cobertas em muitas regiões em face à carência de inventários e formulação de listas (VOSS 

e EMMONS, 1996). 

Os estudos com a mastofauna no estado do Paraná começaram a ser desenvolvidos 

no final do século XIX, no entanto, foram na época em geral de forma muito incipientes. 

Pesquisas mais sistematizadas tiveram início somente no século XX, especialmente a partir 

da década de 1970, quando então, trabalhos com esforços de campo mais acentuados 

foram realizados. O avanço das pesquisas ao longo dos anos seguintes gerou uma base de 

dados que originou as primeiras publicações sobre a mastofauna paranaense, destacando-

se como obras pioneiras as de Lange e Jablonski (1979, 1981). Posteriormente, outros 

estudos que culminaram em monografias, dissertações, teses, resumos em congressos, 

relatórios técnicos  e publicações em forma de  artigos científicos incrementaram a literatura, 

citando, entre outras: Zotz (1985), Lange e Straube (1988), Leite (1995), Margarido (1989), 

Persson e Lorini (1990), Boeing (1991), Bordignon (1996), Bordignon e Monteiro-Filho 

(1997), Lange e Jablonski (1998), Braga, Moura-Brito e Margarido (2000), Miretzki (2003), 

Bianconi et al. (2004), Cáceres (2004), Miranda e Passos (2004), Dias e Mickich (2006), 

Miranda, Rios e Passos (2008), Pulchério-Leite (2008), Valle, Vogel e Metri (2011), Miranda 

e Zago (2015), Brocardo e Cândido Junior (2012), Boller, Basílio e Fialek (2020), Gonsalves 

e Moura (2021). 

Com o avanço das pesquisas a lista de espécies de mamíferos foi continuamente 

sendo atualizada, tanto por acréscimos de registros inéditos como de revisão mais criteriosa 

sobre a ocorrência de determinadas espécies para o Paraná. De acordo com Margarido e 

Braga (2004), são mencionadas como de ocorrência para o estado cerca de 170 espécies 

de mamíferos, número este certamente já desatualizado devido ao tempo que já se passou 

que o trabalho dos autores foi publicado. O número em questão representa em torno de 

25% da mastofauna brasileira, que de acordo com Paglia et al. (2012) é de 701 espécies.  

Para o município de Curitiba e região metropolitana, apesar de estudos realizados 

nos últimos anos, a mastofauna ainda não é totalmente conhecida. O contínuo avanço da 

urbanização acrescido a outras atividades antrópicas provocaram sensíveis alterações na 

paisagem primitiva, com profundas modificações ambientais. As interferências antrópicas 

nos ambientes naturais tiveram efeitos diversos sobre a comunidade mastofaunística 
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regional, levando à rarefação populacional de algumas espécies e o provável 

desaparecimento de outras. Entre as espécies provavelmente extintas cita-se a onça-

pintada Panthera onca, como exemplo, que assim como outros grandes predadores 

necessita de grandes territórios como zona de vida e onde haja a presença de presas de 

maior porte. Também podem ter sido extintas espécies arborícolas que dependem de áreas 

florestadas contínuas, caso de algumas espécies de primatas, e ainda, espécies que 

sofreram intensa pressão cinegética, como a anta Tapirus terrestres, entre outras. 

Se as interferências antrópicas geraram prováveis extinções, por outro lado, 

favoreceram determinadas espécies que apresentam maior plasticidade ecológica e que se 

favorecem de ambientes antropizados, destacando-se representantes da família Muridae, 

como a ratazana Rattus novergicus, rato-de-casa Rattus rattus e o camundongo Mus 

musculus. 

Com base na revisão da literatura, foi apontada a presença de pelo menos 72 

espécies de mamíferos (Anexo 5) para a região de Curitiba, todas elas com probabilidade 

(em maior ou menor escala) de ocorrência para as áreas de influência do empreendimento 

(ADA, AID e AII) a que se refere este estudo. O total de espécies está distribuída em 8 

ordens, sendo essas: Didelphimorphia (9), Pilosa (1), Cingulata (3), Chiroptera (20), 

Primates (3), Artiodactyla (2), Carnivora (12), Lagomorpha (2), Rodentia (19). A quantidade 

de espécies com probabilidade de ocorrência para a área está dentro de um padrão de 

riqueza de espécies observado para diferentes regiões do PR, que pode variar entre 60 e 90 

espécies. 

 

• Mastofauna da Área Diretamente Afetada 

 

Um ambiente natural quando sofre alterações por atividades antrópicas geralmente 

apresenta decréscimos de índices populacionais da maioria das espécies de fauna terrestre. 

Os efeitos, no entanto, podem variar, com a abundância absoluta ou relativa das espécies 

estando diretamente ligada a habilidade seletiva dessas em relação à colonização ao novo 

ambiente oriundo da ação humana (PULLIAN e DANIELSON, 1991). 

No caso dos mamíferos, espécies de menor porte podem se beneficiar de ambientes 

alterados pelo fato de conseguirem se adaptar melhor e, por conseguinte, sobreviver às 

novas condições. Ao contrário, espécies maiores que geralmente necessitam de espaços 

mais extensos e mais conservados para territórios têm menos possibilidades de se adaptar 

(PERSSON, 1993). 

A mastofauna que habita a ADA pode ser considerada como um produto do processo 

de atividades humanas na área ao longo dos tempos. As atividades antrópicas praticamente 
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descaracterizaram a paisagem primitiva, dando lugar atualmente a ambientes totalmente 

alterados que, devido às suas características são pouco aproveitáveis para a maioria das 

espécies de mamíferos autóctones. As poucas espécies que ali vivem apresentam alto grau 

de sinantropia, ou então, são bastante generalistas em relação a ocupação ambiental. 

Devido ao estado de alteração ambiental verificado na ADA, pode-se considerar a 

assembleia local de mamíferos pouco diversificada. Em princípio, de todas as espécies 

listadas com probabilidade de ocorrência para a região onde está localizada a área do 

empreendimento, somente 18 foram consideradas como potenciais para habitar a ADA. 

Todas essas espécies apresentam em sua maioria ampla distribuição geográfica, além do 

que, serem generalistas ou apresentarem alto grau de sinantropia, por conseguinte, 

adaptadas a viver em ambientes bastante alterados. Nenhuma das espécies é rara na 

natureza, ou então, apresentam status de ameaçada de extinção. 

Da família Didelphidae, certamente ocorrem o gambá-de-orelha-branca Didelphis 

albiventer (Figura 123) e o gambá-de-orelha-preta D. aurita, espécies pacíficas e bem 

generalistas quanto ao habitat, vivendo em capoeiras, matas primárias e secundárias. Os 

gambás também são comuns de serem contatados em áreas bastante antropizadas, 

incluindo áreas densamente urbanizadas e no meio rural, onde podem viver em espaços 

próximos ou mesmo em residências (REIS et al., 2006). 

 

Figura 123 - Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventer, exemplo de espécie da Família 

Didelphidae de ocorrência para a ADA do empreendimento. 

 

Fonte: Celso Seger (foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Espécies de tatus são bastante comuns de registro em áreas alteradas, 

especialmente quando no entorno ou proximidades existem espaços mais conservados, 

como é o caso da ADA do empreendimento. Muitas vezes essas espécies se utilizam de 
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áreas alteradas para deslocamento entre áreas florestadas, aproveitando o momento em 

que estão se deslocando para procurar alimento. Durante os trabalhos de campo foram 

contatados vestígios (tocas) das espécies (Figura 124) na ADA. O tatu-galinha Dasypus 

novemcynctus, o tatu-mulita D. septemcynctus são bastante generalistas, e, juntamente com 

o tatu-peba Euphractus sexcinctus (Figura 125) certamente habitam a ADA.  

 

Figura 124 - Vestígios de atividades de tatus na 

ADA. 

Figura 125 - Tatu-peba Euphractus sexcinctus. 

Espécie de mamífero que habita a ADA. 

  

Fonte: Celso Seger (figura 124 tirada na ADA e figura 125 foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Em relação à ordem Chiroptera, tem potencial de ocorrência o morcego-de-cara-

branca Artibeus lituratus, o morcego-vampiro Desmodus rotundus, o morcego Myotis 

nigricans o morcego-de-casa Tadarida brasiliensis, o morcego Carollia perspicillata, o 

morcego Molossus molossus e o morcego Eptesicus brasiliensis, espécies que conseguem 

alimento fácil em áreas descampadas e urbanas (BREDT et al., 1996). Morcegos insetívoros 

como, por exemplo, Tadarida brasiliensis e Myotis nigricans costumam capturar insetos em 

áreas alteradas, especialmente se houver nestas fontes de iluminação (lâmpadas) que 

atraiam insetos. Já espécies frugívoras, também podem se deslocar a estas áreas quando 

encontram alguma fonte de alimento, sendo o morcego-de-cara-branca Artibeus lituratus um 

dos mais comuns. 

Quanto aos primatas, foi registrado o sagui-de-tufos-pretos Callithrix penicillata, 

espécie exótica da qual serão feitos comentários em item adiante. Outra espécie registrada 

nas campanhas de campo foi o serelepe Gerlingetus ingrami que é bastante comum nos 

bosques de Curitiba. Da Família Muridae podem ocorrer a ratazana Rattus norvegicus, o 

rato-preto Rattus rattus e o camundongo Mus musculus. As três espécies são exóticas, 

tendo sido introduzidos do continente europeu ao Brasil durante o período colonial, sendo 

atualmente encontradas em centros urbanos em todos os estados brasileiros. Outra espécie 

registrada em campo foi a cutia Dazyprocta azarae (Figura 126). A presença de trilhas na 
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área utilizadas por cutias mostra que a ADA pode fazer parte de territórios de indivíduos 

dessa espécie, ou então, apenas se constituir de espaço temporário enquanto fazem 

deslocamentos a remanescentes florestais do entorno. 

 

Figura 126 - Cutia Dazyprocta azarae, espécie de mamífero registrada na ADA do empreendimento. 

 

Fonte: Celso Seger (foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Com base no número de espécies registradas juntamente com as que têm potencial 

de ocorrer na ADA, pode-se considerar a riqueza de fauna de mamíferos dessa área como 

sendo baixa, resultado do atual estado de alteração ambiental ali observado. Além das 

espécies citadas, existe a possibilidade de ocorrência de outras, sendo, no entanto, muito 

poucas, estimando-se que a diversidade de espécies de mamíferos que pode ocorrer na 

área não passe de 25. 

 

• Mastofauna da Área de Influência Direta 

 

Embora também ambientalmente bastante descaracterizada em relação à sua 

configuração primitiva, a AID do empreendimento abrange fragmentos florestais de 

tamanhos variados, alguns considerados como relativamente grandes em vista de se 

encontrarem incrustrados dentro de um ambiente urbano. A AID abrange praticamente toda 

a área do PNM do Barigui, uma das mais importantes UCs de Curitiba. Na AID é destacada 

a presença de diversidade ambiental maior do que na ADA, o que condiciona a presença de 

espécies de mastofauna em maior número e habitantes de ambientes distintos.  

Com base nos registros de campo e de dados secundários foi apontado como de 

potencial ocorrência para a AID um total de 51 espécies, número esse mediano a expressivo 

considerando que a área se encontra dentro de uma zona urbana densamente habitada. A 

configuração ambiental da AID condiciona a presença de espécies típicas de ambientes 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

225 

florestais em diferentes estágios sucessionais, assim como, de habitantes de áreas abertas, 

de sistemas aquáticos e de espécies adaptadas a ambientes urbanos.  

Todas as espécies de mamíferos que foram citadas como de ocorrência para a ADA, 

também ocorrem na AID. Além dessas, as áreas florestadas são o habitat de: cuíca-de-

cauda-grossa Lutreolina crassicaudata, cuíca Monodelphis americana, macaco-prego 

Sapajus nigritus, cachorro-do-mato Cerdocyon thous, coati Nasua nasua, rato-do-chão 

Akodon serrensis, rato Oryzomys flavescens, entre outras. Os ambientes aquáticos 

presentes na AID constituem-se do habitat da capivara Hydrochoerus hydrochaeris e do 

ratão-do-banhado Myocastor coypus que vivem em vegetação alterada ou preservada 

próxima de cursos d’água, alimentando-se de gramíneas, raízes e plantas aquáticas. 

Quanto à ordem Chiroptera (morcegos), embora a maioria das espécies não se 

adapte às condições ambientais de grandes cidades, ainda assim, certo número de 

espécies consegue habitar centros urbanos (BREDT et al., 1996). São destacadas espécies 

que ocorrem na AID pertencentes às famílias Vespertilionidae e Molossidae, compostas 

basicamente de guildas insetívoras.  De acordo com Pulchério-Leite (2008), a presença de 

maior número de espécies dessas famílias se deve à oferta em abundância de insetos 

atraídos pela iluminação artificial e de amplos espaços para abrigos e forrageamento. Da 

Família Vespertilionidae, são exemplos:  morcego Myotis ruber, morcego Histiotus velatus, 

morcego Lasiurus borealis e morcego L. cinereus.  A maioria das espécies desta família são 

exclusivamente insetívoros forrageando desde o estrato inferior até o topo das árvores no 

interior das florestas. Da Família Mollosidae, são exemplos as espécies: morcego Molossus 

molossus, morcego M. major e morcego Promops nasutus. Espécies dessa família 

costumam abrigar-se em cavernas, ocos de árvores, prédios, túneis, folhagens e até em 

forros de casas (REIS et al., 2006). 

Na AID também é praticamente certa a presença do morcego-vampiro Desmodus 

rotundus (Desmontidae) e elementos da Família Phyllostomidae, caso de: morcego Carollia 

perspicilata, morcego Pygoderma bilabiatum e morcego Sturnira lilium. Bastante 

diversificada, a ordem Chiroptera é composta por espécies que fazem parte de várias 

guildas alimentares como insetivoria, carnivoria, frugivoria, folivoria, granivoria, nectarivoria, 

onivoria e hematofagia (REIS et al., 2006). Devido a essa diversificação na dieta alimentar 

várias espécies podem habitar áreas relativamente pequenas de florestas, como 

presenciado para a AID do empreendimento. 

Da Família Cricetidae é grande a probabilidade de ocorrência do rato-do-chão 

Akodon serrensis, o rato-silvestre Oryzomys flavescens e o rato-d’água Nectomys 

squamipes, entre outras. Estas espécies ocupam grande diversidade de ambientes 

terrestres (REIS et al., 2006), sendo, portanto, também comuns em áreas alteradas. 
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• Mastofauna da Área de Influência Indireta 

 

De acordo com Fernandez (1997), para muitas espécies da fauna a maior 

plasticidade de ocupação ambiental geralmente é fator que influencia na adaptação e 

colonização de novos ambientes. Dessa forma, enquanto aquelas que apresentam tal 

característica conseguem viver em ambientes antropizados, outras, no entanto, não têm 

essa possibilidade, com a fragmentação de ecossistemas florestais sendo a maior ameaça 

para estas. 

A AII definida para este estudo, assim como ocorre para a AID, também se apresenta 

muito alterada em face à ocupação humana. Porém, no que pese ao avanço da malha 

urbana, esta área ainda concentra áreas verdes (florestais) de diferentes tamanhos, 

algumas delas legalmente protegidas por estarem localizadas dentro de unidades de 

conservação. Além de espaços florestados, a área contém ambientes campestres, aquáticos 

e lavouras que servem de habitat para diferentes espécies faunísticas. 

A presença desses espaços naturais em meio à zona urbana compõe um mosaico 

ambiental que condiciona a manutenção de várias espécies de mamíferos, incluindo 

pequenos, médios e grandes, de ampla distribuição geográfica e com grande resiliência 

diante de impactos antrópicos. A AII é entre as áreas de influência do empreendimento a 

que apresenta a maior riqueza de espécies de mamíferos, tendo sido listadas como de 

probabilidade de ocorrência um número de 72 espécies, destacando-se morcegos, 

marsupiais e roedores. Todas as espécies citadas como de ocorrência ou provável 

ocorrência para a ADA e a AID são ou têm probabilidade de ocorrer na AII, tendo em vista 

estas áreas também fazerem parte da abrangência da bacia hidrográfica do rio Barigui. 

A quantidade de mamíferos com potencial de habitar essa área pode ser 

considerada como de riqueza especifica média-alta, o que demonstra que mesmo 

incrustrada em um meio urbano, a área tem relevância para a manutenção de várias 

espécies em nível local e regional. Entre as espécies que habitam ambientes florestais são 

destacadas: cuíca-de-quatro-olhos Philander opossum, cuíca-d’água Chironectes minimus, 

cuíca Monodelphis henseli, morcego Anoura geoffroyi, morcego Myotis ruber, morcego M. 

levis, morcego Anoura geoffroyi, bugio Alouatta guariba clamitans, graxaim-do-campo 

Lycalopex gymnocercus, irara Eira barbara, gato-do-mato Leopardus guttulus, gato-do-mato-

grande L. geoffroyi, jaguatirica L. pardalis, veado-mão-curta Mazama nana, paca Cuniculus 

paca, ouriço Coendou prehensilis e tapiti Sylvilagus brasiliensis. Em áreas abertas podem 

ocorrer as espécies: lobo-guará Chrysocyon brachyurus (citado para algumas áreas na 

Região Metropolitana de Curitiba) e a lebre Lepus europaeus, enquanto para ambientes 
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aquáticos a lontra Lontra longicaudis. Algumas espécies de hábitos mais generalistas 

podem habitar ambientes florestados e abertos, caso do tamanduá-mirim Tamandua 

tetradactyla, jaguarundi Puma yagouaroundi e veado-catingueiro Mazama gouazoubira. 

 

• Espécies de mamíferos ameaçadas 

 

Entre as espécies de mamíferos de maior relevância à conservação encontram-se 

aquelas ameaçadas de extinção com probabilidade de ocorrência na AII do 

empreendimento.  

Sobre a mastofauna paranaense Mikich e Bérnils (2004) descrevem que as parcelas 

significativas de espécie estão inclusas em algum status de ameaça (em nível global, 

nacional ou estadual) em face a várias ações humanas, entre outras, alterações e reduções 

de ecossistemas, poluição de ambientes terrestres e aquáticos, caça predatória, comércio 

ilegal de espécimes, perda de fontes alimentares, uso indiscriminado de agroquímicos e 

introdução de espécies exóticas. 

Para a ADA e a AID nenhuma das espécies listadas como de ocorrência ou provável 

ocorrência para estas está enquadrada em algum status de ameaça. 

Para a AII um total de 10 espécies listadas como de provável ocorrência para esta 

área estão inclusas nas listas de espécies ameaçadas (IUCN, 2021; MMA, 2014; MIKICH; 

BÉRNILS, 2004) conforme apresentado a seguir: 

Em nível global, de acordo com IUCN (2021), as espécies com respectivos status 

apresentadas a seguir: 

 - Gato-do-mato Leopardus guttulus: com status de vulnerável (VU); 

 - Tapiti Sylvilagus brasiliensis: com status de em perigo (EN). 

- Morcego Myotis ruber: com status de quase-ameaçada (NT); 

 - Lobo-guará Chrysocyon brachyurus: com status de quase-ameaçada (NT); 

 - Lontra Lontra longicaudis: com status de quase-ameaçada (NT). 

  

Em nível nacional, de acordo com MMA (2014) as seguintes espécies: 

 - Bugio Alouatta guariba clamitans: com status de vulnerável (VU); 

- Lobo-guará Chrysocyon brachyurus: com status de vulnerável (VU); 

- Jaguarundi Puma yagouaroundi: com status de vulnerável (VU); 

- Gato-do-mato Leopardus guttulus: com status de vulnerável (VU); 

- Gato-do-mato-grande Leopardus geoffroyi: com status de vulnerável (VU); 

- Veado-mão-curta Mazama nana: com status de vulnerável (VU). 
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Em nível estadual de acordo com Mikich e Bérnils (2004) as espécies citadas a 

seguir: 

- Lobo-guará Chrysocyon brachyurus: com status de em perigo (EN); 

- Lontra Lontra longicaudis: com status de vulnerável (VU); 

- Gato-do-mato Leopardus guttulus: com status de vulnerável (VU); 

- Jaguatirica Leopardus pardalis: com status de vulnerável (VU); 

- Veado-mão-curta Mazama nana: com status de vulnerável (VU); 

- Paca Cuniculus paca: com status de em perigo (EN); 

- Tapiti Sylvilagus brasiliensis: com status de vulnerável (VU); 

- Bugio Alouatta guariba clamitans: com status de quase-ameaçada (NT). 

 

• Espécies de mamíferos endêmicas 

 

Em relação a espécies consideradas como endemismos de toda a área de 

abrangência do Bioma Floresta Atlântica (do qual a Floresta Ombrófila Mista faz parte), 

ocorrem para a área 3 espécies, sendo essas: macaco-prego Sapajus nigritus, rato-do-chão 

Akodon serrensis, que ocorrem ou podem ocorrer na AID e AII e o bugio Alouatta guariba 

clamitans, em princípio, apenas considerada como de ocorrência para a AII.  

 

• Espécies de mamíferos de interesse econômico 

 

Algumas das espécies listadas como de potencial ocorrência para as áreas de 

influência do projeto (ADA, AID e AII) são consideradas de maior interesse econômico, pelo 

fato de fazerem parte de espécies que são caçadas, sendo a carne utilizada como 

complemento para a alimentação humana. Em princípio, as espécies potencialmente 

cinegéticas e que mais sofrem pressão são: tatu-galinha Dasypus novemcinctus, tatu-mulita 

D. septencinctus, tatu-peba Euphractus sexcinctus, veado-catingueiro Mazama gouazoubira, 

veado-mão-curta Mazama nana, capivara Hidrochoerus hidrochaeris, preá Cavia aperea, 

paca Cuniculus paca, cutia Dasyprocta azarae, ratão-do-banhado Myocastor coypus e lebre-

europeia Lepus europaeus. É provável que algumas possam estar em processo de extinção 

regional, no entanto, como não existem estudos direcionados a isso não se pode afirmar se 

realmente está acontecendo, tratando-se, portanto, apenas de uma hipótese sem uma 

resposta conclusiva. 
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• Espécies de mamíferos exóticas ou potencialmente invasoras 

 

Uma espécie de mamífero exótica foi registrada em campo na ADA e AID, tendo 

também ocorrência na AII. Trata-se do sagui-de-tufos-pretos Callithrix penicillata (Figura 

127), uma das 6 espécies do gênero Callithrix que ocorre no Brasil (PAGLIA et al., 2012).  

Sua presença na área é destacada, tendo em vista a espécie ter como distribuição natural 

os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, São Paulo 

e no Distrito Federal, como residente e nativo e nos estados do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Paraná e Santa Catarina como residente e introduzido (ICMBio, 2021).  

O fato de ter havido a soltura da espécie em outras regiões brasileiras, faz com que 

atualmente tenha populações estabelecidas em vários municípios, competindo por territórios 

e recursos alimentares com outras espécies de fauna.  A ocorrência na área é decorrente de 

soltura indevida ocorrida no PNM do Barigui, com a espécie se adaptando e aumentando 

gradativamente sua população a ponto de ocupar com o passar do tempo outros espaços 

florestados no entorno do referido parque.  

 

Figura 127 - Sagui-de-tufos-pretos Callithrix pencillata, espécie de mamífero exótica presente na área 

de influência do empreendimento. 

 

Fonte: Celso Seger (foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Outra espécie exótica com potencial de ocorrência para a AII é a lebre Lepus 

europaeus. Introduzida originalmente na Argentina, a espécie se espalhou por outros países 

da América do Sul, apresentando atualmente grande área de distribuição, incluindo boa 

parte do Brasil. O fato de ocupar áreas campestres e apresentar alta capacidade reprodutiva 

fez com que espalhasse rapidamente pelos campos naturais sulinos e em campos 

antrópicos. 
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• Espécies de mamíferos de interesse médico ou sanitário (risco epidemiológico) 

 

De acordo com Silva (2004), várias espécies de mamíferos podem transmitir 

doenças (zoonoses) ao ser humano como a Amebiose, a Criptosporodiose, a Dilofiraiose, a 

Doença de Chagas e a Fasciolose, entre outras. 

Como principais espécies de interesse médico ou sanitário que ocorrem ou têm 

probabilidade de ocorrência na área de influência destaca-se primeiramente o morcego-

vampiro Desmodus rotundus. Esta espécie pelo fato de se alimentar de sangue, é 

considerada como potencial transmissora do Lyssavirus que causa a Raiva, doença que 

atualmente se encontra controlada em boa parte do Brasil, mas ainda não erradicada. Outra 

espécie de morcego que oferece certo risco epidemiológico é o morceguinho-de-casa 

Tadarida brasiliensis, pelo fato de poder habitar residências humanas, sendo assim, também 

possível transmissor de doenças como a Raiva e a Histoplasmose. 

Outras espécies são a ratazana Rattus norvegicus, o rato-preto R. rattus e o 

camundongo Mus musculus, potenciais transmissores de zoonoses, citando a Leptospirose, 

como exemplo. O fato dessas espécies poderem conviver com as pessoas em suas 

residências faz com que o risco de transmissão de doenças. 

As capivaras são suspeitas (estudos em andamento) de serem o principal 

reservatório da febre maculosa provocada pela Rickecttsia rickectsii, podendo ser 

transmitida aos humanos (SILVA, 2004). 

 

8.2.2.2. Avifauna 

 

A composição da comunidade de aves de uma determinada área, assim como 

acontece para os demais grupos da fauna terrestre, está diretamente ligada à configuração 

e estado de conservação ambiental, tendo a maioria das espécies dependência direta para 

com a vegetação no que diz respeito a obtenção de alimento, locais para se abrigar e 

reproduzir. 

A urbanização representa severa modificação de ambientes naturais, que 

dependendo de como ocorre pode gerar uma série de impactos negativos à avifauna. Em 

cidades onde a densidade de residências ou edifícios é acentuada, geralmente um certo 

número de espécies com alto poder de adaptação conseguem sobreviver ao novo ambiente. 

No entanto, quando no planejamento é contemplado a manutenção de áreas verdes em 

maior número possível, assim como, a arborização de ruas, praças e jardins, as chances de 

se encontrar maior diversidade de espécies de aves aumenta consideravelmente, 
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especialmente quando existem árvores que são atrativas para elementos desse grupo 

animal, caso de várias espécies de frutíferas. 

A cidade de Curitiba é uma metrópole que se apresenta como um caso particular em 

relação avifauna. Apesar da profunda alteração ambiental oriunda da expansão da área 

urbanizada que teve como consequência declínios populacionais e casos isolados de 

extinções de espécies da avifauna original, a diversidade atual, no entanto, é considerada 

alta. O fato da cidade manter inúmeras áreas verdes, muitas vezes resguardando 

fragmentos florestais primitivos que podem manter relevantes porções da biodiversidade 

autóctone, além do que ser bem arborizada e apresentar baixa pressão humana que 

garante um convívio pacífico entre as aves e as pessoas, cria um espectro ambiental que 

condiciona a manutenção de muitas espécies.  

Estudos realizados em diferentes locais (ANJOS, 1986; ANJOS, 1990; ANJOS e 

LAROCA, 1990; KRUL e MORAES, 1993; LIMA e ROPER, 2004; SCHERER-NETO et al., 

2011; SCHERER-NETO et al., 2012; AMORIM, 2014) têm demonstrado isso. A quantidade 

de espécies registradas ao longo dos anos com o desenvolvimento de estudos teve 

aumento significativo, incluindo registros mais recentes de espécies de maior interesse 

conservacionista. Na primeira lista elaborada pelo Clube de Observadores de Aves de 

Curitiba (COA, 1984) foram apresentadas 122 espécies. Posteriormente, Luçolli e Koch 

(1993) ao elaborarem um guia ilustrativo para divulgação da avifauna curitibana listaram 178 

espécies. Em ano mais recente, Straube et al. (2014), ao compilarem dados de estudos de 

diferentes autores apontaram a ocorrência de 396 espécies de aves para Curitiba.  

O número de espécies apresentado pelos autores é considerado bastante 

significativo ao ser levando em conta constituir-se de um ambiente urbano com condições 

ecológicas bem distintas das primitivas. A alta diversidade de espécies faz com que o 

município se destaque como um centro urbano atrativo à avifauna, quando comparada a 

outras metrópoles. Ressalta-se, no entanto, que embora a diversidade seja alta, não 

significa que haja uma distribuição uniforme das espécies por todo o município. A tendência 

é que para locais ou bairros que se encontram mais afastados da zona central apresentem 

maior diversidade em consequência da presença de espaços florestados mais amplos e de 

outras fácies ambientais. 

Além da atração natural exercida pelas características ambientais, deve ser 

destacado que certas espécies de aves começaram a habitar a cidade após a fuga ou por 

solturas indevidas de cativeiros. Estas espécies que até a alguns anos ou décadas atrás não 

eram registradas em Curitiba, atualmente são relativamente comuns de observação. De 

acordo com Straube et al. (2014), pelo menos sete espécies foram introduzidas na região de 

Curitiba, as quais se aclimataram às condições ambientais da cidade, sendo essas: pombo-
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doméstico Columba livia, cardeal Paroaria coronata, cardeal-do-pantanal P. capitata, 

periquito-verde Brotogeris tirica, bico-de-lacre Estrilda astril, papagaio-verdadeiro Amazona 

aestiva e o pardal Passer domesticus, Com exceção do cardeal-do-pantanal, as demais 

apresentam registros para a área de abrangência da bacia hidrográfica do rio Barigui. 

Em relação às áreas de influência do empreendimento (ADA, AID e AII) embora 

nitidamente alterada por se encontrar incrustada dentro da malha urbana da cidade, 

apresenta atualmente condições e diversidade ambiental que favorece a manutenção de 

grande número de espécies de aves. Isto decorre da disponibilidade de ambientes naturais 

em melhor estado de conservação, especialmente pela presença de parques municipais 

inseridas dentro da AID e AII, caso do Barigui, Tingui e Tanguá. Essas UCs, juntamente com 

áreas florestadas particulares compões corredores de vegetação nativa ao longo da bacia 

hidrográfica do rio Barigui, que muitas vezes se ligam a fragmentos expressivos de 

vegetação florestal em diferentes estágios de sucessão nos municípios lindeiros. 

A configuração ambiental da bacia hidrográfica do rio Barigui permite, mesmo com 

grandes porções apresentando edificações, a manutenção de táxons com diferentes 

exigências quanto ao estado de conservação ambiental. Incluem-se elementos raros, 

ameaçados de extinção ou com maior especialização a ambientes florestais mais íntegros, 

que podem estar se mantendo na área em função do deslocamento de indivíduos de 

populações que habitam áreas do entorno da bacia, ou mesmo, de populações relictuais 

que conseguiram se manter mesmo com toda a pressão sofrida em face à urbanização. 

A lista de espécies de aves com potencialidade de ocorrência para a área de 

influência do empreendimento encontra-se no Anexo 6. 

 

• Avifauna da Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

Apesar de se apresentar bastante alterada a ADA oferece suporte de vida a 

diferentes espécies de aves, sendo, no entanto, a riqueza específica considerada baixa 

quando comparado a áreas mais conservadas do entorno. Por meio de dados primários e 

secundários, foram apontadas 71 espécies como de potencial ocorrência para esta área. O 

predomínio é de espécies generalistas que ocupam tanto áreas mais conservadas como 

também alteradas em diferentes níveis, sendo exemplos: urubu-de-cabeça-preta Coragyps 

atratus, urubu-de-cabeça-vermelha Cathartes aura, juriti-gemedeira Leptotila rufaxila, juriti-

pupu L. verreauxi, alma-de-gato Piaya cayana, surucuá-variado Trogon surucura (Figura 

128), saci Tapera naevia, pica-pau-anão-de-coleira Picumnus temminckii, periquito-verde 

Brotogeris tirica, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, sabiá-

poca T. amaurochalinus e tico-tico Zonotrichia capensis.  
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Figura 128 - Surucuá-variado Trogon surrucura, exemplo de espécie de ave registrada na ADA do 

empreendimento. 

 
Fonte: Celso Seger (arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Rapineiros que frequentam áreas abertas ou florestadas também ocorrem na 

propriedade. Nos trabalhos de campo, três espécies foram registradas, tratando-se de: 

carrapateiro Milvago chimachima, carcará Caracara plancus e o quiri-quiri Falco sparverius. 

Também ocorrem várias espécies que apresentam alto grau de sinantropia que 

colonizam áreas alteradas ou até degradadas, com algumas perfeitamente adaptadas ao 

meio urbano, convivendo pacificamente com intenso tráfego intenso de veículos 

motorizados e pessoas, citando, entre outras: gavião-carijó Rupornis magnirostris, coruja-

buraqueira Athene cunicularia (Figura 129), quero-quero Vanellus chilensis, pica-pau-do-

campo Colaptes campestres, joão-de-barro Furnarius rufus (Figura 130), rolinha-paruru 

Columbina talpacoti e o vira-bosta Molothrus bonariensis, todas registradas durante as 

campanhas de campo. 

Ocasionalmente podem aparecer espécies menos tolerantes às alterações 

ambientais advindas das atividades antrópicas, tratando-se geralmente de espécies que se 

utilizam da área por determinado tempo enquanto se deslocam para fragmentos florestais 

presentes no entorno, citando, entre outras: tiriva-de-testa-vermelha Pyrrhura frontalis, 

borralhara-assobiadora Mackenziaena leachii, chupa-dente Conopophaga lineata, tapaculo-

preto Scytolopus speluncae, arapaçu-verde Sittasomus griseicapillus, arapaçu-escamoso-

do-sul Lepidocolaptes falcinellus,  arredio-oliváceo Cranioleuca obsoleta, arredio C. pallida, 

bico-chato-de-orelha-preta Tolmomyias sulphurescens, pula-pula-assobiador Myiothlypis 

leucoblephara, pula-pula Basileuterus culicivorus, sanhaço Tangara sayaca, cabecinha-

http://www.taxeus.com.br/especie/cranioleuca-obsoleta
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castanha Pyrrhocoma ruficeps, pitiguari Cyclarhrys gujanensis, guaracava-de-bico-curto 

Elaenia parvirostris, bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus, borboletinha-da-mata 

Phylloscartes ventralis, picapauzinho-carijó Veniliornis spilogaster e corujinha-do-mato 

Megascops choliba. 

 

Figura 129 - Coruja-buraqueira Athene 

cunicularia, espécie de ave sinantrópica. 
Figura 130 - João-de-barro Furnarius rufus, 

espécie de ave sinantrópica. 

  

Fonte: Celso Seger (fotos de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Espécies de aves que habitam bordas de florestas em espaços de transição com 

áreas abertas ou vegetação de capoeirinha também se fazem presentes na ADA, caso do 

pichororé Synallaxis ruficapilla e o pi-puí S. cinerascens que foram registradas em campo, 

além do joão-teneném S. spixi, petrim S. frontalis, ferreirinho-relógio Todirostrum cinereum e 

tororó Poicilotriccus plumbeiceps. 

Também se destaca, dentre as espécies registradas em campo, o garimpeiro  ou 

grimpeiro Leptasthenura setaria (Figura 131). Esta espécie tem associação ecológica direta 

com o pinheiro Araucaria angustifolia, passando grande parte do tempo forrageando por 

entre as grimpas (galhos e folhas) dessa espécie vegetal a procura de insetos. Sua 

ocorrência na ADA está condicionada à presença de alguns pinheiros em espaços onde não 

estão previstas construções dos módulos de habitações do empreendimento.  

Também destaca-se a possível ocorrência do pardal Passer domesticus e do pombo 

Columba livia espécies de aves exóticas e típicas habitantes de cidades. 

 

 

 

 

 

 

http://www.taxeus.com.br/especie/synallaxis-spixi
http://www.taxeus.com.br/especie/synallaxis-spixi
http://www.taxeus.com.br/especie/todirostrum-cinereum
http://www.taxeus.com.br/especie/leptasthenura-setaria


 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

235 

Figura 131 - Grimpeiro Leptasthenura setaria, espécie de associação ecológica com Araucaria 

angustifolia registrada na ADA do empreendimento. 

 

Fonte: Celso Seger (foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

• Avifauna da Área de Influência Direta 

 

A riqueza de espécies de aves da AID é maior do que a constatada para a ADA, 

tendo em vista esta abranger maior diversidade ambiental, incluindo fragmentos florestais 

ainda relativamente ou bem conservados, ambientes campestres e aquáticos. Todas as 

espécies contatadas na ADA também ocorrem na AID, sendo estimada para esta área de 

influência a presença de pelo menos 266 espécies de aves, das quais 110 foram registradas 

durante a realização das campanhas de campo, a maioria no ambiente florestal. O número 

de espécies presentes na área é considerado como alto, levando-se em conta o fato de a 

área estar rodeada por zonas residênciais de um grande centro urbano.  

Ao se analisar o espectro qualitativo da assembleia de aves, considera-se que o 

elevado número de espécies que ali ocorre está diretamente ligado ao fato das 

proximidades com o PNM do Barigui, uma das unidades de conservação municipais mais 

antigas de Curitiba. A presença de um mosaico ambiental na área do Parque compostos por 

fragmentos florestais conservados, sistemas hídricos lênticos (lago) e lóticos (rio Barigui), 

além de áreas abertas destinadas ao uso público propiciam a manutenção de elevado 

número de espécies de aves das mais variadas guildas alimentares e de ocupação 

ambiental distinta. 

A avifauna do PNM do Barigui é em síntese bem conhecida em face aos diversos 

estudos realizados, sejam por técnicos ligados à Prefeitura Municipal de Curitiba, 

pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa e autônomos, estes forneceram uma 

base de dados que permite definir com relativa confiança a comunidade avifaunística 

habitante dessa área protegida. Os estudos iniciais foram executados a partir da década de 
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1980, com a compilação dos dados sendo utilizada para subsidiar a elaboração da lista 

pioneira de aves de Curitiba, trabalho executado pelo Clube de Observadores de Aves de 

Curitiba no ano de 1984 (COA, 1984).  

Na década de 1990, pesquisas com as aves no PNM do Barigui foram 

incrementados, destacando-se, entre outros, o trabalho de Krul e Moraes (1993) que 

resultou na publicação de artigo sobre a avifauna do Parque, com os autores relatando o 

registro de 90 espécies nos diferentes ambientes ali presentes. Na obra de Straube et al. 

(2014) que apresenta a lista de aves mais recente e locais de registro das espécies no 

município de Curitiba, os autores citam com base em várias referências bibliográficas e de 

informações por meio de comunicação pessoal, a presença de 266 espécies para o PNM do 

Barigui, quantidade adotada neste estudo para definir a riqueza avifaunística da AID.  

O ambiente florestal é o mais diversificado, com a presença de espécies de hábitos 

generalistas e outras habitantes exclusivas desse ambiente (especialistas). De hábitos mais 

generalistas, ou seja, espécies que podem ter como habitat florestas de estágio sucessional 

mais avançado, assim como de estágios mais iniciais e medianos, são exemplos: inhanbu-

xororó Crypturellus parvirostris, inhambu-xintã C. tataupa, asa-branca Patagioenas 

picazurro, pomba-galega P. cayannensis, alma-de-gato Piaya cayana, urutau Nyctibius 

griséus, beija-flor-preto Florisuga fusca, beija-flor-de-fronte violeta Thalurania glaucopis, 

beija-flor-de-veste-preta Anthracothorax nigricollis, beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi, 

beija-flor-de-papo-branco Leucochloris albicollis, tucano-de-bico-verde Ramphastos 

dicolorus  (Figura 132), tuim Forpus xanthophterigyus, periquito-verde Brotogeris tirica, 

choca-da-mata Thamnophilus caerulescens, matracão Batara cinerea, arapaçu-verde 

Sittasomus griseicapillus, trepadorzinho Heliobletus contaminatus, patinho Platyrinchus 

mystaceus, abre-asa-de-cabeça-cinza Mionectes rufiventris, cabeçudo Leptopogon 

amaurocephalus, guaracava-de-barriga-amarela Elaenia flavogaster, verdinho-coroado 

Hylophilus poicilotis, sabiá-una Turdus flavipes, saíra-viúva Pipraedea melanonota, saí-azul 

Dacnis cayana, sanhaço-frade Stephanophorus diadematus, fim-fim Euphonia chlorotica, 

gaturamo-verdadeiro E. violacea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taxeus.com.br/especie/anthracothorax-nigricollis
http://www.taxeus.com.br/especie/stephanoxis-lalandi
http://www.taxeus.com.br/especie/leucochloris-albicollis
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Figura 132 - Tucano-de-bico-verde Ramphastos dicolorus, ave florestal registrada na AID do 

empreendimento. 

 
Fonte: Celso Seger (foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Espécies mais especializadas e que assim são mais restritas a formações florestais 

com características mais primitivas também ocorrem na AID, sendo citadas como exemplo: 

inhambuguaçu Crypturellus obsoletus, gavião-de-cabeça-cinza Leptodon cayannensis, 

gavião-bombachinha Harpagus diodon, gavião-miúdo Accipiter striatus, coruja-listrada Strix 

hylophila, pica-pau-de-banda-branca Dryocopus lineatus, pica-pau-verde-barrado Colaptes 

melanochloros, baitaca Pionus maximiliani, matracão Batara cinerea, tovaca-campainha 

Chamaeza campanisona, vira-folhas Sclerurus scansor, arapaçu-de-garganta-branca 

Xiphocolaptes albicollis, arapaçu-rajado Xyphorhrynchus fuscus, trepador-sobrancelha 

Cichlocolaptes leucophrys, tangará Chiroxiphia caudata, flautim Sciffornis virescens pavó, 

Pyroderus scutatus, araponga Procnias nudicollis, piolhinho Phyllomyias fasciatus, sabiá-

corrente Turdus subalaris, sabiá-coleira T. albicollis, saíra-amarela Tangara cayana, 

sanhaço-de-encontro-azul T. cyanoptera, saíra-lagarta T. desmaresti, saíra-preciosa T. 

preciosa e guaxe Cacicus haemmorhous.  

As áreas abertas (campestres) presentes da AID constituem-se do habitat de várias 

espécies de aves adaptadas a este ambiente. A maior porção de áreas abertas encontra-se 

dentro dos limites do PNM do Barigui, mas também existem outras espalhadas na AID, 

destacando-se aquelas onde está localizado o Cemitério Parque Iguaçu. Em geral, as 

espécies de aves que habitam áreas abertas são sinantrópicas e muitas vezes colonizam 

espaços abandonados por espécies florestais quando seus ambientes são suprimidos. Entre 

outras, são exemplos de espécies da avifauna local que têm nessas áreas abertas seu 

habitat exclusivo ou preferencial, as seguintes: codorna-amarela Nothura maculosa, maria-

faceira Syrygma sibilatrix, gavião-peneira Elanus leucurus, curicaca Theristicus caudatus,  

quero-quero Venellus chilensis, coruja-buraqueira Athene cunicularia, pica-pau-do-campo 

http://www.taxeus.com.br/especie/tangara-cyanoptera
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Colaptes campestres, carcará Caracara plancus, quiri-quiri Falco sparverius, joão-de-barro 

Furnarius rufus, suiriri-cavaleiro Machetornis rixosa, tesourinha Tyrannus savana, lavadeira-

mascarada Fluvicola nengeta, papa-lagarta Mimus saturninus, caminheiro-zumbidor Anthus 

lutescens, canário-da-terra Sicalis flaveola, tipio Sicalis luteola, tiziu Volatinia jacarina e 

coleirinho Sporophila caerulescens. Já locais que apresentam solos com saturação de água 

são espaços ocupados por espécies que se alimentam de invertebrados, como é o caso de: 

caraúna-de-cara-branca Plegadis chivi e o tapicuru-de-cara-pelada Phimosus infuscatus 

(Figura 133). 

 

Figura 133 - Tapicuru-de-cara-pelada Phimosus infuscatus, ave habitante de banhados na AID do 

empreendimento. 

 
Fonte: Celso Seger (foto de arquivo) – Ecossistema (2021). 

 

Os sistemas aquáticos representados pelo rio e pelo lago do PNM do Barigui têm 

relevância em nível local e regional pelo fato de comporem o habitat de espécies de aves 

dependentes de sistemas hídricos, variando de águas mais profundas a águas rasas. A 

formação do lago atraiu com o passar do tempo diferentes espécies, desde residentes até 

migratórias, com o lago e o trecho do rio Barigui que se encontra dentro dos limites do 

parque condicionando os atributos necessários à sobrevivência dessas espécies. 

Algumas espécies passam boa parte do tempo em busca de alimento nadando na 

superfície da lâmina de água (partes mais profundas), especialmente em locais onde existe 

vegetação aquática sobrenadante, sendo exemplos: ananaí Amazonetta brasiliensis, 

marreca-cabocla Dendrocygna autumnalis, mergulhão-pequeno Tachybaptus dominicus, 

mergulhão-caçador Podilymbus podiceps, biguá Nannopterum brasilianus, biguatinga 

Anhinga anhinga, frango-d’água-comum Gallinula galeata e frango-d’água-azul Porphyrio 

martinicus. Outras espécies preferem espaços de águas mais rasas, onde em movimentos 

lentos capturam seu alimento composto de pequenos vertebrados e invertebrados. 

http://www.taxeus.com.br/especie/volatinia-jacarina
http://www.taxeus.com.br/especie/sporophila-caerulescens
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Exemplos de espécies com esse comportamento e respectiva guilda alimentar são: garça-

branca-grande Ardea alba, garça-branca-pequena Egretta thula, socozinho Butorides striata, 

socó-boi Tigrisoma lineatum, socó-dorminhoco Nycticorax nycticorax, saracura-do-mato 

Aramides saracura, saracura-três-potes A. cajaneus, saracura-sanã Pardirallus nigricans, 

sanã-parda Laterallus melanophaius, sanã-carijó Porzana albicollis, maçarico-pintado Actitis 

macularius, maçarico-solitário Tringa solitária, maçarico-de-perna-amarela T. flavipes, 

maçarico-de-colete Calidris melanotos e jacanã Jacana jacana.  

 

• Avifauna da Área de Influência Indireta 

 

A AII, que abrange a bacia hidrográfica do rio Barigui, também se encontra bastante 

alterada. A paisagem atual tem como matriz zonas densamente urbanizadas, no entanto, 

ainda se fazem presentes fragmentos florestais de diferentes tamanhos, alguns distribuídos 

às margens do rio Barigui, compondo com o sistema hídrico desse rio e áreas abertas um 

mosaico ambiental que dá suporte de habitat para alta diversidade de espécies de aves.  

A supressão da vegetação original e o avanço da urbanização provocaram 

alterações na comunidade de aves, com o provável desaparecimento de alguns táxons 

autóctones, especialmente dos que necessitam de ambientes mais íntegros em relação às 

características ambientais primitivas ou de áreas maiores como zona de vida, caso de 

alguns rapineiros de grande tamanho. Por outro lado, as alterações propiciaram a 

colonização de outras espécies na área, muitas delas adaptadas a pressões antrópicas mais 

severas. Analisando-se o espectro ambiental atual de toda a Bacia Hidrográfica do rio 

Barigui, pode-se dizer que existe na atualidade um favorecimento à presença de espécies 

sinantrópicas e generalistas que ocupam ambientes distintos. No entanto, ainda ocorrem 

espécies mais especializadas a ambientes florestais mais íntegros, muitas vezes, habitando 

remanescentes de florestas com sub-bosques densos que possibilitam a formação de 

microclimas adequados à ocupação de muitas aves mais sensíveis. 

Os fragmentos florestais remanescentes, com exceção de alguns casos, já sofreram 

intervenções antrópicas ao longo do processo de colonização humana da área, com alguns 

seriamente impactados pela eliminação do sub-bosque, invasão de plantas exóticas e 

deposição de resíduos. Outros, no entanto, ainda se encontram relativamente conservados, 

condicionando a manutenção de espécies tipicamente florestais e mais exigentes a 

ambientes com características ecológicas mais primitivas, caso de matas de influência fluvial 

que foram mantidas e que ainda abrigam espécies de aves típicas de ambientes que outrora 

caracterizavam a região. 
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Com base na atual configuração ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Barigui, 

pode-se dizer que houve alteração na composição da avifauna que primitivamente a 

habitava. Porém, quando se trata de fazer um comparativo entre a riqueza de espécies de 

outrora e a atual, fica difícil se chegar a uma conclusão, haja vista que mesmo se sabendo 

que a supressão e a fragmentação de ambientes florestais provocam a redução da 

diversidade de espécies de fauna autóctone, condicionam, por outro lado, a colonização de 

outras espécies que têm nas áreas abertas ou florestais em estágio inicial de sucessão seu 

ambiente preferencial. 

Utilizando-se as indicações de ocorrências de aves feitas por Straube et al. (2014), 

foram listadas para toda a bacia hidrográfica do rio Barigui (AII desse estudo) um total de 

298 espécies de aves, representando cerca de 75% das aves já registradas no município de 

Curitiba, de acordo com o citado pelos mesmos autores. A riqueza de espécies para a área 

é considerada alta, embora sabendo-se que muitas delas são típicas colonizadoras de 

ambientes oriundos das atividades antrópicas. Todas as espécies que ocorrem na ADA e na 

AID também ocorrem na AII, sendo que as duas áreas também se encontram inseridas na 

bacia hidrográfica do rio Barigui. Foram consideradas como espécies apenas de ocorrência 

para a AII aquelas citadas em outros locais da bacia hidrográfica do rio Barigui, fora da área 

do PNM do Barigui e entorno imediato. 

Com base no mosaico ambiental observado para toda a bacia hidrográfica do rio 

Barigui, são citados a seguir exemplos de espécies de aves que ocorrem nos diferentes 

ambientes ali presentes. 

 

I - Florestas primárias muito alteradas e florestas secundárias em estágio avançado. 

 

Estas formações florestais são encontradas em diferentes locais dentro da área de 

abrangência da bacia hidrográfica do rio Barigui, compondo-se de espaços habitados por 

grande número de espécies de aves, incluindo generalistas e especialistas florestais.  

Na AII, grande número de espécies da avifauna habita as formações florestais de 

estágio mais avançado, sendo várias delas consideradas como indicadoras de qualidade 

ambiental. Entre outras, citam-se as seguintes: jacuguaçu Penelope obscura, uru 

Odontophorus capueira, gavião-miudinho Accipiter superciliosus, gavião-pega-macaco 

Spizaetus tyrannus, pariri Geotrygon montana, corujinha-sapo Megascops atricapilla, 

corujinha-do-sul M. santaecatarinae, coruja-listrada Strix hylophila, coruja-orelhuda Asio 

clamator, mocho-diabo Asio stygius, rabo-branco-de-cabeça-rajada Phaethornis eurynome, 

beija-flor-de-orelha-violeta Colibri serrirostris, surucuá-dourado Trogon rufus, beija-flor-rubi 

Clytolaema rubricauda, estrelinha-ametista Callyphlox amethystina, juruva Baryphthengus 

http://www.taxeus.com.br/especie/colibri-serrirostris


 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

241 

ruficapillus, pica-pau-de-banda-branca Dryocopus lineatus, pica-pau-verde-barrado Colaptes 

melanochloros, baitaca Pionus maximiliani, cuiú-cuiú Pionopsitta pileata, papagaio-de-peito-

roxo Amazona vinacea, borralhara Mackenziaena serva, tovaca-campainha Chamaeza 

campanisona, vira-folhas Sclerurus scansor, arapaçu-de-garganta-branca Xiphocolaptes 

albicollis, arapaçu-rajado Xyphorhrynchus fuscus, tio-tio Phacellodomus striaticollis, 

grimpeirinho Leptasthenura striolata, caneleiro Pachyramphus castaneus, caneleiro-preto P. 

polychopterus, pavó Pyroderus scutatus, araponga Procnias nudicollis, piolhinho-verdoso 

Phyllomias virescens, piolhinho P. fasciatus, gralha-azul Cyanocorax caeruleus, sanhaço-

pardo Orchesticus abeillei, gaturamo-rei Euphonia cyanocephala e bandeirinha Euphonia 

cyanea. 

 

II - Vegetação florestal de porte médio (capoeirões e capoeiras):  

 

Assim como florestas em estágio mais avançado, as de estágio mediano de 

sucessão (capoeirões e capoeiras) secundária estão espalhados em diferentes locais ao 

longo da bacia hidrográfica do rio Barigui. Predominam nessas formações espécies de 

hábitos mais generalistas e colonizadoras de áreas com vegetação florestal de pequeno a 

médio porte.  

Entre outras, são exemplos de espécies de aves que ocupam áreas desse estágio 

sucessional na AII as seguintes: gavião-de-cauda-curta Buteo brachyurus, gavião-de-rabo-

barrado Buteo albonotatus, avoante Zenaida auriculata, papa-lagarta Coccyzus 

melacoryphus, tesourão Eupetonema macroura, beija-flor-de-orelha-violeta Colibri 

serrirostris, beija-flor-de-veste-preta Anthracothorax nigricollis, beija-flor-de-banda-branca 

Amazilia versicolor, beija-flor-de-fronte violeta Thalurania glaucopis,  pica-pau-anão-carijó 

Picumnus nebulosus, pica-pau-dourado Piculus aurulentus, pica-pau-verde-barrado 

Colaptes melanochloros, acauã Herpetotheres cachinans, choquinha-lisa Dysithamnus 

mentalis, choquinha-carijó Drymophila malura, João-porca Lochmias nematura, trepador-

quiete Syndactyla rufosuperciliata, cisqueiro Clibanornis dendrocolaptoides, limpa-folha-de-

testa-baia Phylidor rufum, flautim Sciffornis virescens, bico-chato-de-orelha-preta 

Tolmomyias sulphurescens, olho-falso Hemitriccus diops, tié-preto Tachyphonus coronatus, 

tié-de-topete Trichothraupis melanops, saí-azul Dacnis cayana, sanhaço-frade 

Stephanophorus diadematus, quem-te-vestiu Poospiza nigrorufa e pia-cobra Geothlypis 

aequinoctialis.  

 

 

 

http://www.taxeus.com.br/especie/pachyramphus-polychopterus
http://www.taxeus.com.br/especie/pachyramphus-polychopterus
http://www.taxeus.com.br/especie/colibri-serrirostris
http://www.taxeus.com.br/especie/colibri-serrirostris
http://www.taxeus.com.br/especie/anthracothorax-nigricollis
http://www.taxeus.com.br/especie/syndactyla-rufosuperciliata
http://www.taxeus.com.br/especie/clibanornis-dendrocolaptoides
http://www.taxeus.com.br/especie/poospiza-nigrorufa
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III - Vegetação florestal de porte baixo (capoeirinhas):  

 

Áreas cobertas por capoeirinhas também são abundantes em toda a bacia 

hidrográfica do rio Barigui, intercalando-se muitas vezes com espaços recobertos por 

vegetação florestal de maior porte. A assembleia de aves dessas formações geralmente é 

composta por espécies de espectro generalista quanto à preferência ambiental, assim como, 

de espécies colonizadoras de sucessões secundárias iniciais, aproveitando-se de espaços 

deixados por outras espécies mais especializadas a florestas de sucessões mais 

avançadas. 

Entre outras, são destacadas como habitantes da sucessão florestal em questão as 

seguintes espécies: papa-lagarta-de-asa-vermelha Coccyzus americanos, beija-flor-preto 

Florisuga fusca, besourinho-de-bico-vermelho Chlorostilbon lucidus, anu-preto Crotophaga 

ani,  anu-branco Guira guira, beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi, beija-flor-de-papo-

branco Leucochloris albicollis, pica-pau-anão-de-coleira Picumnus temminckii, choca-de-

boné-vermelho Thamnophilus ruficapillus, borralhara-assobiadora Mackenziaena leachii, 

pichororé Synallaxis ruficapilla, petrim Synallaxis frontalis, ferreirinho-relógio Todirostrum 

cinereum, tororó Poicilotriccus plumbeiceps, tico-tico-rei Coryphospingus cucullatus, tico-tico 

Zonotrichia capensis, cambacica Coereba flaveola e azulão Cyanoloxia brissonii.  

 

IV - Áreas abertas (campos e terrenos baldios) 

 

As áreas abertas são representadas por campos naturais e de origem antrópica, 

além de terrenos baldios em meio às zonas urbanas tomados por vegetação rasteira, 

gramíneas e arbustiva. Incluem-se aqui também as áreas com gramados manejados 

localizadas dentro dos limites de parques municipais do Barigui, Tingui e Tanguá. Esses 

ambientes são habitados por uma comunidade de aves adaptadas a viver em espaços sem 

a presença de vegetação arbórea, assim como, por espécies que podem habitar bordas 

florestais, mas que frequentemente ou furtivamente se deslocam para áreas abertas em 

busca de alimento.  

Entre as espécies que ocorrem na AII e que habitam áreas abertas ou se deslocam 

das bordas florestais para essas são exemplos as seguintes: codorna-amarela Nothura 

maculosa, perdiz Rhynchotus rufescens, garça-vaqueira Bubulcus ibis, gavião-caboclo 

Heterospizias meridionalis, gavião-peneira Elanus leucurus, narceja Gallinago paraguaiae, 

coruja-buraqueira Athene cunicularia, curiango Nyctidromus albicollis, tuju Lurocalis 

semitorquatus, pica-pau-branco Melanerpes candidus, benedito-de-testa -amarela 

Melanerpes flavifrons, falcão-de-coleira Falco femoralis, currutié-do-banhado Certhiaxis 

http://www.taxeus.com.br/especie/stephanoxis-lalandi
http://www.taxeus.com.br/especie/leucochloris-albicollis
http://www.taxeus.com.br/especie/todirostrum-cinereum
http://www.taxeus.com.br/especie/todirostrum-cinereum
http://www.taxeus.com.br/especie/zonotrichia-capensis
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cinnamomeus, suiriri-cavaleiro Machetornis rixosa, tesourinha Tyrannus savana, suiriri-

pequeno Satrapa icterophrys, lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta, pombinha-das-almas 

Xolmis cinereus, noivinha-branca Xolmis dominicanus, principe Pyrocephalus rubinus, 

caminheiro-zumbidor Anthus lutescens, cardeal Paroaria coronata, garibaldi Chrysomus 

ruficapillus e bico-de-lacre Estrilda astrild. 

 

V - Sistemas aquáticos 

 

Os sistemas aquáticos são representados pelo rio Barigui e afluentes, além de lagos 

presentes nos parques implantados dentro da bacia hidrográfica desse rio. A assembleia de 

aves é composta por espécies que vivem continuamente nesse ambiente, buscando 

alimento em águas mais profundas ou águas rasas. São exemplos, entre outras: irere 

Dendrocygna viduata, pato-do-mato Cairina moschata, marreca-cricri Ana versicolor, paturi-

preta Netta erythrophthalma, marreca-de-bico-roxo Nomonyx dominicus, mergulhão-de-

orelha-amarela Podyceps occipitalis, biguatinga Anhinga anhinga, joão-grande Ardea cocoi, 

garça-moura Egretta caerulea, socó-dorminhoco Nycticorax nycticorax, saracura-do-

banhado Pardirallus sanguinolentus, sanã-vermelha Laterallus leucopyrrhus, pernilongo-de-

costas-brancas Himantopus melanurus, talha-mar Rynchops niger, maçarico-grande-de-

perna-amarela Tringa melanoleuca e maçarico-de-sobre-branco T. fuscicollis. 

 

VI – Banhados, várzeas e ambientes ribeirinhos 

 

Em áreas de banhados (solos com saturação de água) e várzeas (áreas que sofrem 

alagamento periódico) ocorrem espécies adaptadas a esse ambiente, tais como: caraúna-

de-cara-branca Plegadis chivi, tapicuru-de-cara-pelada Phimosus infuscatus, saracura-sanã 

Pardirallus nigricans, saracura-do-banhado Pardirallus sanguinolentus, sanã-vermelha 

Laterallus leucopyrrhus e batuiruçu Pluvialis dominica. Em ambientes ribeirinhos espécies 

que utilizam a vegetação das margens para pouso e captura de alimentos (peixinhos, 

girinos, larvas etc.) como fazem o martim-pescador-grande Megaceryle torquata, martim-

pescados-verde Chloroceryle amazona e o martim-pescador-pequeno C. americana. 

 

• Espécies de aves ameaçadas 

 

Em relação às espécies de aves ameaçadas, têm potencial de ocorrência para a 

área de influência as apresentadas a seguir com respectivos status de ameaça.  

http://www.taxeus.com.br/especie/satrapa-icterophrys
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Em nível global, de acordo com IUCN (2021), as espécies de aves com respectivos 

status apresentadas a seguir: 

- Papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea: com status de em perigo (EN); 

- Pica-pau-anão-carijó Picumnus nebulosus: com status de quase ameaçada (NT); 

- Pica-pau-dourado Piculus aurulentus: com status de quase ameaçada (NT); 

- Grimpeiro Leptasthenura setaria: com status de quase ameaçada (NT); 

- Cisqueiro Clibanornis dendrocolaptoides: com status de quase ameaçada (NT); 

- Araponga Procnias nudicollis: com status de quase ameaçada (NT); 

- Gralha-azul Cyanocorax caeruleus: com status de quase ameaçada (NT); 

- Cais-cais Euphonia chalybea: com status de quase ameaçada (NT); 

 

- Sanhaço-pardo Orchesticus abeillei: com status de quase ameaçada (NT); 

Em nível nacional, de acordo com MMA (2014) a seguinte espécie: 

- Papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea: com status de vulnerável (VU); 

 

Em nível estadual de acordo com Mikich e Bérnils (2004) as espécies citadas a 

seguir: 

- Gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus; com status de vulnerável (VU); 

- Papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea: com status de vulnerável (VU); 

- Grimpeirinho Leptasthenura striolata; com status de em perigo (EN); 

- Tio-tio Phacellodomus striaticollis: com status de criticamente em perigo (CR); 

- Paturi-preta Netta erythrophthalma: com status de quase ameaçada (NT); 

- Pavó Pyroderus scutatus: com status de quase ameaçada (NT); 

- Saíra-amarela Tangara cayana: com status de quase ameaçada (NT); 

- Sanhaço-pardo Orchesticus abeillei: com status de quase ameaçada (NT); 

- Peito-pinhão Poospiza thoracica: com status de quase ameaçada (NT); 

- Azulinho Cyanoloxia glaucocaerulea: com status de quase ameaçada (NT). 

 

• Espécies de aves endêmicas 

 

Quanto às espécies endêmicas, adotou-se aqui a obra de Stotz et al. (1996), onde 

foram definidas as áreas de ocorrência das espécies de aves do Neotrópico.  As áreas de 

influência do empreendimento (ADA, AID e AII) encontram-se, segundo os referidos autores, 

situada na Região Zoogeográfica da Floresta Atlântica, abrangendo o grande bioma Floresta 

Atlântica que envolve a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta 

Estacional Semidecidual. De acordo com os autores, essa região zoogeográfica apresenta 

http://www.taxeus.com.br/especie/leptasthenura-setaria
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199 espécies de aves endêmicas, sendo que desse total, 29 espécies listadas como de 

potencial ocorrência para a área de influência do empreendimento (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Lista de espécies endêmicas do Bioma Floresta Atlântica listadas como de ocorrência 

para a área de influência do empreendimento. 

Taxon Nome Popular 

Odontophorus capueira  uru 

Aramides saracura  saracura-do-mato 

Pyrrhura frontalis tiriva-de-testa-vermelha 

Brotogeris tirica periquito-verde 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa 

Megascops atricapilla  corujinha-sapo 

Florisuga fusca beija-flor-preto-de-rabo-branco 

Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete 

Thalurania glaucopis  beija-flor-de-fronte violeta 

Ramphastos dicolorus  tucano-de-bico-verde 

Picumnus nebulosus pica-pau-anão-carijó 

Mackenziaena leachii borralhada-assobiadora 

Drymophila malura choquinha-carijó 

Lepicocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho 

Leptasthenura setaria grimpeiro 

Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro 

Synallaxis cinerascens pi-pui 

Synallaxis ruficapilla  joão-tenenem 

Cichlocolaptes leucophrus  trepador-de-sobrancelha-branca 

Craniooleuca obsoleta arredio-oliváceo 

Chiroxiphia caudata  tangará-dançador 

Pyroderus scutatus  pavó 

Procnias nudicollis  araponga 

Cyanocorax caeruleus  gralha-azul 

Hylophilus poicilotis  verdinho-coroado 

Haplospiza unicolor  cigarra-bambu 

Saltator maxillosus bico-grosso 

Poospiza cabanisi quete 

Fonte: Stotz et al. (1996). 
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• Espécies de aves de interesse econômico 

 

Diferentes espécies que ocorrem na área têm potencial cinegético, ou seja, podem 

ser caçadas para complemento alimentar de pessoas. A potencialidade cinegética varia para 

com as diferentes espécies, podendo ser grande, média ou pequena.  As espécies 

cinegéticas com respectivo potencial e ocorrências nas 3 áreas de influência do 

empreendimento são apresentadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Espécies de aves cinegéticas de ocorrência ou provável ocorrência para as áreas de 

influência com respectivos graus de potencialidades em relação à caça. 

Taxon Nome popular 
Potencialidade 

cinegética 
ADA AID AII 

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu Grande    

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó Grande    

Crypturellus tataupa inhambu-xintã Grande    

Rhynchotus rufescens perdigão Grande    

Nothura maculosa codorna-amarela Média    

Cairina moschata pato-do-mato Grande    

Dendrocygna viduata marreca-piadeira Grande    

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla Grande    

Amazonetta brasiliensis marreca-pé-vermelho Grande    

Anas versicolor marreca-cricri Média    

Netta erythrophthalma paturi-preta Pequena    

Nomonyx dominicus marreca-de-bico-roxo Pequena    

Penelope obscura jacuguaçu Grande    

Odontophorus capueira uru Pequena    

Pardirallus nigricans saracura-sanã Média    

Aramides cajaneus saracura-três-potes Média    

Aramides saracura  saracura-do-mato Média    

Pardirallus sanguinolentus saracura-do-banhado Pequena    

Laterallus leucopyrrhus sanã-vermelha Pequena    

Laterallus melanophaius sanã-parda Pequena    

Porzana albicollis sanã-carijó Pequena    

Porphyrio martinica frango d’água-azul Média    

Gallinula galeata frango-d’água-comum Média    
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Taxon Nome popular 
Potencialidade 

cinegética 
ADA AID AII 

Gallinula melanops frango-d’água-carijó Média    

Columbina talpacoti rolinha paruru Pequena    

Columbina picui picui Pequena    

Patagioenas picazuro asa-branca Média    

Patagioenas cayennensis pomba-galega Pequena    

Patagioenas plumbea pomba-amargosa Média    

Zenaida auriculata avoante Média    

Leptotila verreauxi juriti Média    

Leptotila rufaxilla juriti-pupu Média    

Geotrygon montana pariri Pequena    

 

• Aves migratórias 

 

A área de influência do empreendimento é habitada por diferentes espécies de aves 

que apresentam hábitos migratórios, podendo ser migrantes austrais, neárticas, intra ou 

intertropicais. 

Uma espécie de migrante austral já foi visualizada na área do PNM do Barigui, sendo 

essa o mergulhão-de-orelha-amarela Podiceps occipitalis. Entre as migrantes neárticas 

ocorrem:  batuiruçu Pluvialis dominica, maçarico-pintado Actitis macularius, maçarico-

solitário Tringa solitária, maçarico-grande-de-perna-amarela T. melanoleuca, maçarico-de-

perna-amarela T. flavipes, maçarico-de-sobre-branco Calidris fuscicollis, maçarico-de-colete 

C.melanotos, pisa-n’água Phalaropus tricolor A presença dessas espécies na área está 

diretamente relacionada com o lago do PNM do Barigui que oferece os atributos de 

sobrevivência a estas e outras espécies que têm interrelação com ambientes aquáticos.  

Quanto aos migrantes intra ou intertropicais, as espécies: gavião-tesoura Elanoides 

forficatus, pernilongo-de-costas-brancas Himantopus melanurus, beija-flor-de-topete 

Stephanoxis lalandi, beija-flor-de-veste-preta Anthracothorax nigricollis, papa-lagarta-de-asa-

vermelha Coccyzus americanus. araponga Procnias nudicollis, guaracava-de-bico-curto 

Elaenia parvirostris, piolhinho Phyllomyias fasciatus, birro Hirundinea ferruginea, bem-te-vi-

pirata Legatus leucophaius, bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus, siriri Tyrannus 

melancholicus, tesourinha Tyrannus savana, suiriri T. melancholicus, suiriri-valente T. 

tyrannus, peitica Empidonomus varius, príncipe Pyrocephalus rubinus, irrê Myiarchus 

swainsonii, enferrujado Lathrotriccus euleri, juruviara Vireo chivi, andorinha-sobre-branco 

Tachycineta leucorrhoa, sabiá-una Turdus flavipes e saí-andorinha Tersina viridis. Estas 
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espécies que fazem migrações em diferentes regiões do território brasileiro e foram 

denominadas por Sick (1997) como sendo residentes de verão em parte da região sudeste e 

sul do Brasil. Segundo o mesmo autor, determinada parcela das populações destas 

espécies, assim como outras de mesmos hábitos, executam durante as estações da 

primavera e do verão deslocamentos para a região mais meridional da América do Sul onde 

então se reproduzem. Com a chegada das estações mais frias se deslocam novamente para 

regiões onde as temperaturas são mais amenas, caso do norte e o nordeste brasileiro. 

Certas espécies podem realizar migrações locais ou regionais, citando, como 

exemplos: mergulhão-pequeno Tachybaptus dominicus, a marreca-piadeira Dendrocygna 

viduata e a marreca-cabocla D. autumnalis. 

 

• Espécies de aves exóticas ou potencialmente invasoras 

 

Com relação às exóticas, 3 espécies que foram introduzidas no Brasil e que se 

adaptaram a ambientes abertos e urbanos se fazem presentes na área de influência, sendo 

essas: pombo-doméstico Columba livia, bico-de-lacre Astrilda estrild e o pardal Passer 

domesticus. Além dessas, a garça-vaqueira Bubulcus ibis que migrou de forma espontânea 

à América do Sul nos anos de 1950, sendo atualmente bastante comum em território 

brasileiro. 

Devido ao longo tempo em que foram introduzidas, a adaptação que tiveram e por 

serem espécies comuns de constatação, são consideradas como parte da ornitofauna 

brasileira, sendo comumente citadas em estudos com a avifauna em diferentes estados 

brasileiros. Essas espécies ocorrem nas três áreas de influência do projeto. 

 

• Espécies de aves de interesse médico ou sanitário (risco epidemiológico) 

 

As aves, assim como outras classes da fauna, podem transmitir certas doenças 

infecciosas (zoonoses/ornitoses) ao ser humano, como a Aspergilose, Clamisiose, 

Histoplasmose e a Salmonelose (SILVA, 2004). As probabilidades de transmissão dessas 

doenças são maiores para espécies que têm convivência mais próximas com as pessoas. 

Em princípio, considera-se apenas o pombo-doméstico Columba livia como a espécie de 

maior interesse em relação ao risco epidemiológico que oferece à população da área de 

influência, pelo fato de utilizar as residências humanas como local de abrigo e reprodução e 

de geralmente encontrar alimentação farta em cidades. 
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8.2.2.3. Herpetofauna 

 

O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de anfíbios e répteis conhecidas 

no mundo. Para a Floresta Atlântica as estimativas podem variar entre 543 a 625 espécies 

de anfíbios anuros e 14 espécies de cecílias (HADDAD et al., 2013; MONTEIRO-FILHO e 

CONTE, 2017), enquanto que para répteis pode chegar a 300 espécies (TOZETTI et al., 

2017). Esta diversidade, contudo, é distribuída de forma diferenciada ao longo da Mata 

Atlântica, de modo que a Floresta Ombrófila Densa (FOD) concentra a maior diversidade 

para ambos os grupos. Em relação aos anfíbios anuros são conhecidas 466 espécies para 

FOD, sendo cerca de 240 spp. (51,5%) endêmicas. Já para a Floresta Ombrófila Mista 

(FOM) são inferidas a ocorrência de 109 espécies, sendo 26 spp. (24%) endêmicas. Por fim, 

em relação as Florestas Estacionais são registradas 255 espécies, das quais 16,5% são 

endêmicas. Estas diferenças na diversidade e endemismos a cada formação presente na 

Floresta Atlântica é atribuída a diferentes fatores como climáticos, complexidade e 

heterogeneidade do relevo e solo, bem como aspectos históricos e biogeográficos 

(HADDAD et al., 2013; ROSSA-FERES et al., 2017).  

Estudos para herpetofauna paranaense são relativamente escassos quando 

comparados a outros estados. Ademais, pode-se afirmar que os anfíbios dispõem de uma 

maior quantidade quando comparado aos répteis, com estudos abrangendo desde regiões 

litorâneas (ARMSTRONG e CONTE, 2010; GAREY e HARTMANN 2012; LEIVAS et al., 

2018a), região norte, central e sudoeste do estado (MACHADO e BERNARDE, 2002; 

CONTE e MACHADO, 2005; CONTE e ROSSA-FERES, 2006; HIERT e MOURA, 2007;  

CONTE e ROSSA-FERES, 2007; CRIVELLARI et al., 2014; SANTOS-PEREIRA et al., 2016; 

LEIVAS e HIERT, 2016; LEIVAS et al., 2018b). Contudo, ainda sim, existe uma certa 

carência de informações em relação algumas regiões do estado, como evidenciado no 

estudo de Santos-Pereira et al. (2017). De acordo com este estudo, são conhecidas 137 

espécies de anuros, distribuídos em 13 famílias. Em especial para a região de Curitiba e 

arredores consta os estudos de Crivellari et al. (2014) e Leivas e Hiert (2016). O primeiro 

trabalho foi realizado em sete (7) Parques de Curitiba (incluindo o Parque Barigui) e, os 

autores registraram a presença de 21 espécies de anuros distribuídas em 6 famílias 

(CRIVELLARI et al., 2014).   

Já em relação aos répteis o conhecimento é ainda mais escasso e fragmentado, uma 

vez que existem poucos estudos publicados. Informações sobre os répteis no estado do 

Paraná estão principalmente em dados não publicados como teses e dissertações 

(MORATO, 1995 e 2005). Além desses trabalhos, merecem citação os de Di-Bernardo 

(1990 e 1992), Di-Bernardo e Lema (1988), Bérnils e Moura-Leite (1990), D'Amato e Morato 
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(1991), Moura-Leite et al. (1996) e Bérnils et al. (2004), e informações museológicas 

contidas no Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI). Cabe mencionar que o 

conhecimento para os répteis do munícipio de Curitiba, em específico, é bem conhecido, 

podendo-se inferir a ocorrência de ao menos 55 espécies autóctones (MORATO et al., 

2017).  

O presente capítulo apresenta uma lista de espécies de anfíbios e répteis registradas 

e/ou esperadas para a área de influência do empreendimento condomínio Parque das Artes, 

localizado no bairro Cascatinha, no município de Curitiba - PR. Os resultados apresentados 

consideraram as etapas de levantamento de dados em campo, informações da literatura e 

consulta aos dados do MHNCI. 

 

• Resultados e discussão 

 

A listagem de espécies passíveis ocorrência para o empreendimento compreende 

um total de 84 espécies para herpetofauna (Tabela 13). Destas, 28 spp. são anfíbios 

distribuídas em 8 famílias. As famílias que apresentam a maior diversidade são Hylidae, 

com 15 espécies, seguida pela família Leptodactylidae, a qual possui 5 espécies. 

Posteriormente, destacam-se as famílias Bufonidae e Odontophrynidae com o registro de 2 

espécies cada. Por fim, as famílias Brachycephalidae, Hylodidae, Microhylidae e 

Phyllomedusidae tiveram apenas uma espécie listada. Destas espécies passíveis de 

ocorrência para área (i.e., Curitiba e Bacia do rio Barigui), três espécies de anfíbios foram 

confirmadas in loco, Crossodactylus caramaschii (Hylodidae; Figura 134), Aplastodiscus 

perviridis (Hylidae) e Iscnocnema henselli (Brachycephalidae; Figura 134) durante as 

atividades de campo.  

Com relação às espécies de répteis foi possível contabilizar a provável ocorrência de 

56 espécies, distribuídas em 2 ordens: Squamatas (serpentes, lagartos e anfisbenas) e 

Testudines (quelônios) (Tabela 13). Dentre os quelônios, duas espécies são passíveis de 

ocorrência (Acanthochelys spixii e Hydromedusa tectifera), ver (MORATO, 2020). Com 

relação aos Squamatas, as serpentes apresentam a maior diversidade, padrão este comum 

para região do PR, uma vez que por diferentes aspectos ecológicos e biogeográficos, há 

uma carência de representantes do grupo dos lagartos. Desse modo, listou-se a provável 

ocorrência de 40 espécies distribuídas em 5 famílias, sendo a família Dipsadidae a mais 

diversa (=31 espécies), seguida pelas famílias com especial interesse médico, Viperidae (=4 

espécies) e Elapidae (=2 espécies). Para a família Colubridae são passíveis de ocorrência   

duas espécies e uma espécie para família Anomalepididae. Com relação aos lagartos é 

inferida a provável ocorrência de 12 espécies, distribuídas em 5 famílias. A família mais 
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diversa foi Leiosauridae (=4 espécies), seguida por Anguidae (= 3 espécies), Teiidae (= 2 

espécies), Gymnophthalmidae (= 2 espécies) e Mabuydae(=1 espécie). Por fim, são 

passíveis de ocorrência também duas espécies de cobra-cegas ambas da mesma família 

(Amphisbaenidae).  

Através das campanhas de amostragem três espécies de anfíbios foram registradas 

na ADA do empreendimento, sendo duas delas altamente dependentes de ambientes 

florestais em bom estado de conservação (Crossodactylus caramaschii e Iscnocnema 

henselli). Não obstante, isso não significa que outras espécies não possam estar presentes. 

Dadas as caraterísticas dos ambientes verificados durante as atividades de amostragem, 

possivelmente, a área deve abrigar algumas espécies com características generalistas, 

tolerantes a fatores antrópicos ou com ampla distribuição dentro do domínio da Floresta 

Atlântica ou, até mesmo, outras espécies sensíveis e indicadoras possam ocorrer caráter 

relictual nestes pequenos fragmentos e bosques urbanos. Isto implica que a alteração 

sofrida na região comprometeu os ambientes outrora presentes e utilizados por estas 

espécies. E, que a conservação desses remanescentes, mesmo que pequenos, é decisiva 

para manutenção de populações e da diversidade em âmbito regional. Entre os anfíbios, 

além das espécies confirmadas são esperadas, ao menos, a ocorrência das espécies 

Aplastodiscus albosignatus, Boana bischoffi, Boana faber, Dendropsophus minutus, 

Leptodactylus luctator, Leptodactylus notoaktites, Physalaemus cuvieri, Proceratophrys 

boiei, Rhinella icterica, Rhinella ornata, Scinax fuscovarius, Scinax perereca.  

Já com relação aos répteis possivelmente se façam presentes as espécies: lagartos - 

Salvator merianae, Anisolepis grilli, Enyalius perditus e Cercosaura schreibersii; serpentes - 

Erythrolamprus miliaris, E. poecilogyrus, Dipsas neuwiedi, Chironius bicarinatus, 

Echinanthera cyanopleura, Oxyrhopus clathratus, Philodryas patagoniensis; Taeniophallus 

bilineatus, Thamnodynastes hypoconia e Tomodon dorsatus; e, com interesse médico, a 

serpente Bothrops jararaca (jararaca); já entre os quelônios - Hydromedusa tectifera.   
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Figura 134 - Espécies de anfíbios anuros Crossodactylus caramaschii (esquerda) e Ischnocnema 

henselii (direita) registradas na área do empreendimento em córrego no interior da mata. 

  

 

Espécies ameaçadas 

 

Segundo as listas de espécies ameaçadas, a área do empreendimento não 

apresenta espécies com grau de ameaça preocupante. A maioria das espécies, quando 

presente nas listas consultadas, foram consideradas como de menor preocupação (LC).  

Para os répteis, cita-se o quelônio Acanthochelys spixii (cágado-de-pescoço-de-

espinhos), sendo considerada próxima de ameaça (NT) de acordo com IUCN. Sua presença 

na ADA e AID pelo empreendimento parece pouco provável, uma vez que sua ocorrência é 

associada a presença de banhados e várzeas (D’AMATO e MORATO, 1991; RIBAS e 

MONTEIRO-FILHO, 2002) condições essas não registradas in loco. Contudo, não se 

descarta a hipótese, uma vez que esta espécie já fora registrada em pequenos riachos 

próximos a áreas residenciais e industriais (RIBAS e MONTEIRO-FILHO, 2002). Cabe nota, 

que em relação aos quelônios a maior probabilidade de ocorrência se dirige ao cágado-

cabeça-de-cobra Hydromedusa tectifera devido as características dos ambientes 

verificados.  

 

Espécies endêmicas e indicadoras de qualidade ambiental 

 

As espécies endêmicas para Floresta com Araucária com potencial de ocorrência 

para área do empreendimento são 4 serpentes e uma espécie de anfíbio (Tabela 13). Todas 

as outras espécies possuem ampla distribuição pela Floresta Atlântica e biomas adjacentes. 

Após consulta em fontes secundárias, das espécies passíveis de ocorrência ao menos 4 

espécies de anfíbios e 21 de répteis que podem se enquadrar como indicadoras de 

qualidade ambiental (Tabela 13), sendo que duas de anfíbios foram registradas in loco: 
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Crossodactylus carasmaschii e Ischnocnema henselii. Ambas podem ser consideradas 

indicadoras de qualidade ambiental por serem estritamente florestais e certamente ocorrem 

em caráter relictual na área do empreendimento, haja vista, que todo o entorno é urbanizado 

com alterações na cobertura vegetal original.  

Crossodactylus carasmaschii corresponde a uma espécie diurna que vive, 

exclusivamente, associada a riachos em florestas primárias e secundárias, onde as fêmeas 

depositam seus ovos em fendas sob rochas ou pedras dentro de riachos (modo reprodutivo 

3), sendo um táxon estritamente florestal com modo reprodutivo e formas larvais 

especializadas a este tipo de ambiente, dependendo assim, tanto da preservação do corpo 

hídrico e de suas características físico-químicas, quanto da vegetação florestal associada 

(HADDAD e PRADO, 2005; POMBAL JR. e HADDAD, 2007).  

Ischnocnema henselii pode ser considerada uma espécie críptica por ser 

morfologicamente indistinguível de I. guentheri, sendo que até certo tempo algumas 

populações eram confundidas no Paraná (CONTE, 2010). Apesar de morfologicamente 

idênticas, são bastante distintas em relação a vocalizações (i.e., canto de anúncio). I. 

henselii é uma espécie diurna e noturna com período reprodutivo geralmente entre os 

meses de setembro a janeiro. Sua ocorrência é associada ao interior de remanescentes 

florestais preservados, onde os machos vocalizavam empoleirados sobre vegetação 

herbácea e arbustiva ou no solo. A desova, com 20 a 30 ovos grandes e amarelados, é 

escondida sobre a serrapilheira (i.e., trocos, folhas caídas) e o desenvolvimento das larvas 

ocorre inteiramente dentro dos ovos, dos quais, saem pequenos juvenis já semelhante em 

forma aos adultos.     

Neste sentido, cabe destacar que a conservação do remanescente florestal 

adjacente à área de construção das unidades residenciais, bem como seu curso d’água 

associado, é fundamental para a proteção dessas espécies. As demais espécies tidas como 

bioindicadoras listadas como de provável ocorrência, também, são associadas a ambientes 

florestais (interior de floresta) e apresentam grande sensibilidade a alterações no ambiente 

(Tabela 13). Importante ressaltar que a área de mata já se trata de um bosque protegido e 

assim deve ser mantido pelo empreendedor.  

 

Espécies de interesse clínico-sanitário 

 

Com relação as espécies de interesse médico, destacam-se todas as do gênero 

Bothrops (jararacas e cascavel) e Micrurus (corais-verdadeira). As espécies de jararaca são 

as principais causadoras de acidentes ofídicos no Brasil, enquanto que os acidentes com 

corais-verdadeiras são extremamente raros. Cabe destacar que acidentes com jararacas 
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são mais comuns em áreas rurais, devido as atividades desempenhadas nestes lugares.  

Além destas, cabe destacar a presença das espécies de anuros Rhinella. Acidentes com 

estes sapos ocorrem principalmente com animais de estimação e domésticos, os quais 

ocorrem pela intoxicação devido a liberação de substâncias produzidas pelas glândulas de 

veneno que se encontram na parte dorsal destes animais. Estas glândulas produzem 

substância que auxiliam os anuros na proteção contra predadores e parasitos bem como em 

processos fisiológicos (ex. respiração). 

 

Espécies exóticas 

 

Para a região da bacia do rio Barigui é esperada a ocorrência de pelo menos cinco 

espécies exóticas, porém nenhuma delas foi registrada durante as atividades de campo. A 

lagartixa–de–parede (Hemidactylus mabouia) espécie encontrada geralmente associada a 

habitats antropizados, sendo bastante comum em áreas urbanas e rurais. A espécie de 

anfíbio Lithobates castebeianus (rã-touro) que, ao contrário da lagartixa–de-parede, que 

aparentemente não oferece ameaça às espécies nativas, a Rã-touro representa grande 

ameaça. Existem registros da ocorrência desta espécie para o município de Curitiba, 

Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais (CRIVELLARI et al., 2014).  

É digno de nota que diversos são os estudos que indicam que a presença de L. 

catesbeianus, em seus diferentes estágios ontogenéticos, pode afetar negativamente 

populações nativas de anuros através de atividade predatória, de competição por 

sobreposição de nicho espacial e alimentar (STUMPEL, 1992; KIESECKER e BLAUSTEIN, 

1998; LAWLER et al., 1999), além de ser vetor do fungo Batrachochytrium dendrobatidis, 

causador da quitridiomicose, doença apontada atualmente como uma das principais 

causadoras do declínio populacional de anuros em várias partes do mundo (LONGCORE et 

al., 1999; TOLEDO et al., 2006; SCHLOEGEL et al., 2009). 

Além destas espécies em questão, são confirmadas a ocorrência de três quelônios 

introduzidos na área do Parque Barigui, como o tigre-d’água-norte-americano Trachemys 

scripta, originário do centro-sul dos Estados Unidos; o tigre-d’água-brasileiro, Trachemys 

dorbigni, e outra espécie de cágado, Phrynops hilarii, estes dois últimos provenientes do Rio 

Grande do Sul e do Uruguai. A prática de introduções de animais em parques municipais foi 

muito proeminente entre as décadas de 1960 e 1990 em várias regiões do Brasil, e o Barigui 

foi especialmente contemplado por essa condição no passado (MORATO, 2020). 
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Tabela 13 - Espécies da herpetofauna com potencial de ocorrência para o empreendimento condomínio Parque das Artes e entorno, Curitiba, Paraná. 

Taxa Nome popular Ambientes PR BR IUCN End/Ind. Amb. Fontes 

Anura        

Brachycephalidae        

Ischnocnema henselii rãzinha-da-mato Fl n.c. n.c. LC não/sim 3 

Bufonidae   n.c. n.c.    

Rhinella abei sapo-cururu Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2 

Rhinella icterica sapo-cururu Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3; 5 

Hylidae        

Aplastodiscus albosignatus perereca-flautinha Fl n.c. n.c. LC não/sim 2 

Aplastodiscus perviridis perereca-verde Fl n.c. n.c.  não/não 2; 3 

Boana albopunctata perereca Bn, AA n.c. n.c. LC não/não 3 5 

Boana bischoffi perereca Fl, Bf, Bn, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3 

Boana faber rã-martelo Bf, Bn, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3 

Boana prasina perereca Fl, Bf, Bn, AA n.c. n.c. LC não/não 2 

Dendropsophus microps pererequinha-do-brejo Bn n.c. n.c. LC não/não 2 

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo Bn, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3 

Scinax berthae perereca Fl n.c. n.c. LC não/não 3 

Scinax catharinae perereca Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 5 

Scinax fuscovarius perereca Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3 

Scinax perereca perereca Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2 

Scinax rizibilis perereca Fl, Bn, Cp n.c. n.c. LC não/não 2 

Sphaenorhynchus surdus perereca Fl n.c. n.c. LC não/sim 2 

Trachycephalus dibernadoi perereca-cola Fl n.c. n.c. n.c. sim/não 5 

Hylodidae        
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Taxa Nome popular Ambientes PR BR IUCN End/Ind. Amb. Fontes 

Crossodactylus caramaschii rã-de-riacho Fl n.c. n.c. LC não/sim 1 

Leptodactylidae        

Adenomera nana rãzinha-piadeira Fl n.c. n.c. LC não/não 2 

Leptodactylus luctator rã-manteiga Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3; 5 

Leptodactylus notoaktites rãzinha Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3; 5 

Physalaemus lateristriga rãzinha Fl, Bn, Cp, AA n.c. n.c. n.c. não/não 2 

Microhylidae        

Elachistocleis bicolor sapo-guarda Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 2; 3 

Odontophrynidae        

Odontophrynus americanus  Fl n.c. n.c. LC não/não 5 

Proceratophrys boiei sapo-de-chifre Fl n.c. n.c. LC não/não 2; 3; 5 

Phyllomedusidae        

Phyllodemusa distincta perereca-verde Fl n.c. n.c. n.c. não/não 5 

Squamata - "Lagartos"        

Anguidae        

Diploglossus fasciatus briba Fl n.c. n.c. LC não/sim 4; 5 

Ophiodes cf. striatus cobra-de-vidro Fl, Bf, AA n.c. n.c. n.c. não/não 4 

Ophiodes fragilis cobra-de-vidro Fl, Bf, AA n.c. n.c. n.c. não/não 5 

Gymnophthalmidae        

Cercosaura schreibersii lagartixa Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Placosoma glabellum lagartixa Fl n.c. n.c. LC não/sim 3; 4 

Leiosauridae        
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Taxa Nome popular Ambientes PR BR IUCN End/Ind. Amb. Fontes 

Anisolepis grilli lagartinho Fl, Bf n.c. n.c. LC não/sim 3; 4; 5 

Enyalius iheringii camaleão Fl n.c. n.c. LC não/não 4; 5 

Enyalius perditus camaleão Fl n.c. n.c. LC não/não 3; 4 

Urostrophus vautieri lagartinho Fl, Bf n.c. n.c. LC não/sim 3; 4; 5 

Mabuyidae        

Aspronema dorsivittatum lagartinho Fl n.c. n.c. LC não/sim 5 

Teiidae        

Salvator merianae teiu Fl, Cp, Bf, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Teius oculatus lagartinho Cp, Bn n.c. LC LC não/sim 4; 5 

Squamata - Amphisbaena        

Amphisbaenidae        

Amphisbaena dubia cobra-cega Fl, Cp n.c. n.c. n.c. não/não 4; 5 

Amphisbaena trachura cobra-cega Fl, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Squamata - Serpentes        

Anomalepididae        

Liotyphlops beui cobra-cega Fl, Bf, AA n.c. n.c. LC não/sim 3; 4; 5 

Colubridae        

Chironius bicarinatus cobra-cipó Fl, Bf n.c. n.c. LC não/sim 3; 4; 5 

Palusophis bifossatus  Fl, Bf n.c. n.c. LC não/sim 4 

Dipsadidae        

Atractus reticulatus cobra-da-terra Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Echinanthera cephalostriata cobrinha Fl n.c. n.c. LC não/não 4 

Echinanthera cyanopleura cobrinha Fl n.c. n.c. LC sim/não 3; 4; 5 
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Taxa Nome popular Ambientes PR BR IUCN End/Ind. Amb. Fontes 

Erythrolamprus aesculapii falsa-coral Fl, Bf, Cp n.c. n.c. LC não/não 4; 5 

Erythrolamprus jaegeri cobrinha-verde Fl, Bf, Cp n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Erythrolamprus miliaris cobra-d'água Bn, Fl, Cp, R, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-de-capim Bn, Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Erythrolamprus typhlus cobrinha-verde Fl, Bf, Cp n.c. n.c. LC não/sim 4 

Gomesophis brasiliensis cobrinha-da-terra Fl n.c. n.c. LC não/sim 4; 5 

Helicops carinicaudus cobra-d'água Bn, R, Lg n.c. n.c. LC não/não 5 

Helicops infrataeniatus cobra-d'água Bn, R, Lg n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Lygophis flavifrenatus cobrinha Bf, Cp n.c. LC LC não/sim 4; 5 

Lygophis meridionalis cobrinha Bf, Cp n.c. n.c. LC não/sim 4 

Oxyrhopus clathratus falsa-coral Fl n.c. n.c. n.c. não/não 3; 4; 5 

Oxyrhopus rhombifer falsa-coral Fl n.c. LC LC não/não 4; 5 

Philodryas aestiva cobra-cipó Fl, Bf n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Philodryas arnaldoi cobrinha Fl, Bf DD LC LC sim/sim 4 

Philodryas olfersii cobra-verde Fl, Bf n.c. LC LC não/não 4; 5 

Philodryas patagoniensis papa-rato Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Pseudoboa haasi muçurana Fl n.c. n.c. LC sim/sim 3; 4; 5 

Sibynomorphus neuwiedi dormideira Fl, Bf, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Sordellina punctata cobrinha-d'água Bn, Lg, AA n.c. n.c. LC não/sim 4; 5 

Taeniophallus affinis cobrinha Fl n.c. n.c. LC não/sim 4 

Taeniophallus bilineatus cobrinha Fl n.c. n.c. LC não/sim 3; 4; 5 

Thamnodynastes hypoconia cobra-cipó Fl, Bn n.c. n.c. LC não/não 3; 5 

Thamnodynastes nattereri corre-campo Fl, Cp, Bn n.c. n.c. n.c. não/não 4; 5 
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Taxa Nome popular Ambientes PR BR IUCN End/Ind. Amb. Fontes 

Thamnodynastes strigatus cobra-espada Fl, Bn, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Tomodon dorsatus cobra-espada Fl, Bf, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Xenodon guentheri boipeva Fl, Bf, AA n.c. n.c. LC sim/sim 4 

Xenodon merremii boipeva-grande Fl, Bf, AA n.c. n.c. n.c. não/não 4; 5 

Xenodon neuwiedii boipeva Fl, Bf, AA n.c. n.c. LC não/não 4 

Elapidae        

Micrurus altirostris coral-verdadeira Fl, Cp, Bf, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Micrurus corallinus coral-verdadeira Fl, Cp, Bf, AA n.c. n.c. LC não/não 4; 5 

Viperidae        

Bothrops alternatus urutu-cruzeiro Fl, Bf n.c. n.c. n.c. não/sim 4; 5 

Bothrops jararaca jararaca Fl, Bf n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Bothrops neuwiedi jararaca Fl, Bf, Cp n.c. LC n.c. não/sim 3; 4; 5 

Crotalus durissus cascavel Cp, AA n.c. n.c. LC não/não 3; 4; 5 

Testudines        

Chelidae        

Acanthochelys spixii Cágado-de-pescoço-de-espinhos R, Lg n.c. LC LR/nt não/não 4; 5 

Hydromedusa tectifera Cágado-cabeça-de-cobra  R, Lg n.c. n.c. n.c. não/não 3; 4; 5 

Legenda: Ambientes: Fl: Florestal; Bf: Bordas de florestas; Cp: Campos e demais formações abertas; Bn: Banhados; R: Rios; Lg: Lagos; AA: Áreas alteradas; Substratos: Aq: 
Aquático; Ter: Terrestre; Ar: Arbustivo ou Arborícola; St: Subterrâneo; Lista de espécies ameaçadas: PR, listas da fauna ameaçada de extinção do Paraná (MIKICH e 
BÉRNILS, 2004); BR, Portaria do MMA n° 444/2014; e IUCN (2021): NT, próxima de ameaça; LC, pouco preocupante; DD, dados insuficientes; n.c., não constam nas listas 
consultadas; Ind/ Ind. Ecol (Endêmicos para Floresta com Araucária/Indicadores de qualidade ecológica e ambiental); Fonte: 1, atividades em campo; 2, Crivellari et al. (2014); 
3, Estudo ambiental VCG empreendimento (2015); 4, Morato et al. (2017); 5, dados do MHNCI.  
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8.3. Meio Antrópico 

 

8.3.1. Histórico de ocupação 

 

Depois de um fluxo migratório de europeus no final do século XIX e início do século 

XX, dentre eles poloneses, ucranianos, italianos, alemães, suecos, franceses, ingleses, 

judeus, entre outros, junto com os portugueses, espanhóis, africanos e indígenas – os 

primeiros habitantes da cidade –, fizeram da capital um espaço multiétnico e privilegiado em 

termos de diversidade cultural. A cidade vem recebendo, desde a década de 1950, um 

grande número de migrantes vindos do interior do estado e de outras regiões do Brasil, 

resultado da industrialização urbana e da modernização agrícola. 

Hoje Curitiba segue um ritmo de crescimento populacional alto, no entanto, esse 

crescimento combina-se com um vertiginoso avanço demográfico dos municípios que lhe 

fazem fronteira (ULTRAMARI e MOURA, 1994; KLEINLE et al., 2000 apud SOUZA, 2001). 

As últimas décadas do século XX registraram grandes transformações econômicas e 

urbanísticas na cidade, conduzindo-a a um crescimento expressivo, chegando em 2020 com 

uma população estimada pelo IBGE de 1.948.626 habitantes (Figura 135). 

 

Figura 135 – Crescimento da cidade de Curitiba provocado pelo expressivo aumento populacional. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 
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8.3.2. Área de Influência Indireta 

 

8.3.2.1. Dinâmica populacional 

 

O município de Curitiba, segundo a divisão geográfica adotada pelo IPARDES, 

pertence a Mesorregião Geográfica Metropolitana de Curitiba, constituída por 37 municípios, 

dentre os quais se destaca a capital, pela sua dimensão populacional e seu nível de 

polarização. 

Curitiba é a oitava capital brasileira em relação ao número de habitantes, sendo a 

maior da região sul do país. Sua população, de acordo com o IBGE (2021), quase triplicou 

em 40 anos, tendo saltado de 609.026 moradores em 1970 para 1.751.907 em 2010, com 

taxa média anual de crescimento de 2,68% (Figura 136). 

A década que houve maior crescimento foi entre 1970 e 1980 e, mesmo com o 

aumento populacional, a taxa de crescimento foi menor, logo a tendência foi de decrescer 

com o decorrer do tempo (Figura 137).  

 

Figura 136 - Evolução da população entre os anos de 1970 e 2010 em Curitiba e no Paraná. 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021 
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Figura 137 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população decenal no período entre 

1970 e 2010. 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021 

 

Quanto a densidade demográfica, de acordo com o censo de 2010, Curitiba 

respondia com uma elevada densidade, com 4.028,37 hab./km², muito superior a do PR, 

que era de 52,41 hab./km² (Tabela 14), sendo que a taxa de urbanização de Curitiba é de 

100%, enquanto que a do PR é de 85,3% (Tabela 15). 

 

Tabela 14 - Densidade Demográfica de Curitiba e do Paraná (hab./km²) – 2010. 

Município/Estado Área (km²)* População 
Densidade Demográfica 

(hab./km²) 

Curitiba 434,892 1.751.907 4.028,37 

Paraná 199.298,982 10.444.526 52,41 

* Área do IBGE de 2020 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021 

 
Tabela 15 - População residente por sexo e situação do domicílio – 2010. 

Município/ 
Estado 

População Residente 

Homens Mulheres Urbana Rural Total 

Curitiba 835.115 47,7% 916.792 52,3% 1.751.907 100% 0 0,0% 1.751.907  

Paraná 5.130.994 49,1% 5.313.532 50,9% 8.912.692 85,3% 1.531.834 14,7% 10.444.526  

Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021 

 

Há um predomínio da população feminina sobre a masculina, em Curitiba, 

acompanhando a tendência do PR, como pode ser observado na Tabela 15. 

A pirâmide etária é uma maneira de analisar a distribuição por sexo e também por 

faixa etária. A pirâmide de base larga e topo estreito reflete uma população jovem, já a 
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medida que a taxa de natalidade reduz, a pirâmide vai se estreitando e tomando forma 

retangular, resultado de uma população envelhecida. Já o aspecto triangular, caracteriza-se 

pelo percentual elevado de jovens no conjunto da população. A base larga indica taxa de 

natalidade alta e o topo estreito indica uma pequena participação percentual de idosos, 

portanto, a expectativa de vida é baixa.  

Nas pirâmides do município de Curitiba observa-se a alteração no período analisado. 

A pirâmide etária no ano de 1991 mostra um estreitamento da base, causado pela 

diminuição da natalidade, evidenciada no ano de 2010. Além disso, no ano de 2010 é 

evidente o aumento da expectativa de vida causado pelo topo mais largo. Desta forma, com 

a redução das taxas de fecundidade ocorre um estreitamento da base da pirâmide etária e a 

população jovem na mesma proporção que as demais idades. Há um processo de 

envelhecimento da população, pois mais de 35% do total da população curitibana tem entre 

20 e 40 anos e quase 37% tem mais de 40 anos. Em relação ao gênero a população é 

composta por maior número de mulheres, com predomínio mais expressivo na faixa etária 

acima de 75 anos (Figura 138).  

 

Figura 138 – Pirâmide etária de Curitiba nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: Dados trabalhados de PNUD, 2013. 
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8.3.2.2. Condição de vida 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Para a análise das condições de vida da população pode-se utilizar diversos índices, 

dentre eles o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que pode ser considerado como um 

dos mais representativos. Embora inúmeros fatores sociais não sejam contemplados, o IDH 

tem o mérito de sintetizar condicionantes chaves para o desenvolvimento humano, sendo 

saúde, educação e renda seus pilares de análise. Estes fatores são mensurados através de: 

expectativa de vida; média de anos de educação de adultos; expectativa de anos de 

escolaridade para crianças; e renda nacional bruta (RNB) per capita expressa em poder de 

paridade de compra (PPC) (IPARDES, 2021). 

Com o progressivo desgaste do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, como 

indicador de nível de desenvolvimento socioeconômico, diferentes pesquisadores e 

organismos internacionais passaram a propor e testar outros indicadores substitutos. Dentre 

as várias propostas desenvolvidas para a construção de um indicador quantitativo de nível 

de vida, os estudos realizados nos anos 1960, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Social das Nações Unidas (UNRISD), parecem ser aqueles que mais tarde viriam a 

influenciar, de forma decisiva, a definição do Índice de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), nos anos 1980. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), indicador criado pelo 

PNUD, em 1990, mede o desenvolvimento social do município, adaptando a metodologia do 

IDH global para a realidade brasileira e a dimensão dos municípios. Esse indicador 

incorpora três variáveis básicas: educação, longevidade e renda, de cuja média aritmética 

simples, resulta o IDH-M. Esses índices variam de 0 a 1, sendo 1 a melhor condição. Os 

dados deste indicador são divulgados através do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, publicado pelo PNUD, que já possui três edições (1998, 2003, 2013), baseado nos 

dados levantados em 1991, 2000 e 2010. 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, de 2013, trouxe importantes 

modificações na metodologia de análise dos dados e cálculo do IDH-M, que inclusive, levou 

à necessidade de se recalcular os índices referentes a 1991 e 2000, pois torna-se inviável a 

comparação sob metodologias tão diferentes. Salienta-se a necessidade de se atentar aos 

dados do IDH-M que forem utilizados para análises e estudos, quanto à metodologia usada, 

para evitar análises imprecisas e errôneas da realidade. O novo método de cálculo do IDH-

M trouxe avanços que levaram a uma aproximação e apreensão maior da realidade dos 

municípios brasileiros, como dados mais detalhados da educação, atualização do poder de 
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compra da renda e a consideração do surgimento de novos municípios, além das novas 

faixas de desenvolvimento humano. 

De acordo com a nova metodologia do IDH-M, são consideradas cinco faixas de 

desenvolvimento humano para classificação dos municípios: 

• Muito Baixo Desenvolvimento Humano – IDH-M de 0 a 0,499; 

• Baixo Desenvolvimento Humano – IDH-M de 0,500 a 0,599; 

• Médio Desenvolvimento Humano – IDH-M de 0,600 a 0,699; 

• Alto Desenvolvimento Humano – IDH-M de 0,700 a 0,799; 

• Muito Alto Desenvolvimento Humano – IDH-M acima de 0,800. 

 

Analisando a evolução de Curitiba, entre os anos de 1991 e 2010 o incremento no 

seu IDH-M foi de 28,6% nas últimas duas décadas, abaixo da média do crescimento 

nacional (47,46%) e estadual (47,7%). Entre 1991 e 2000 o IDH passou de 0,640 (em 1991) 

para 0,750 (em 2000), ou seja, teve uma taxa de crescimento de 17,2%, passando de um 

nível de desenvolvimento “Médio” para “Alto”, sendo que a variável que mais cresceu em 

termos absolutos, foi a Educação (com crescimento de 0,177), seguida por Renda e por 

Longevidade. Entre 2000 e 2010 passou de 0,750 (em 2000) para 0,823 (em 2010) - uma 

taxa de crescimento de 9,7%, passando para nível “Muito Alto”, sendo que a dimensão que 

mais cresceu, em termos absolutos, também foi a Educação (com crescimento de 0,190), 

seguida pela Renda e pela Longevidade (Figura 139 e Figura 140). 

 

Figura 139 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Curitiba e do Paraná dos anos de 

1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: Dados trabalhados de PNUD, 2013 
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Figura 140 – Contribuição das variáveis utilizadas para o cálculo do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de Curitiba dos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: Dados trabalhados de PNUD, 2013 

 

A sistematização desses indicadores atende a recomendações teórico-acadêmicas e 

contribui para a compreensão sobre as condições de vida dos diferentes grupos sociais do 

município de Curitiba. Desse modo, são apresentados a seguir, os indicadores de 

desenvolvimento socioeconômico, educação, saúde e renda.  

 

Saúde  

 

A análise dos serviços de saúde de uma região apresenta-se como importante 

indicador das condições de desenvolvimento e qualidade de vida de seus habitantes. 

Mostra, ainda, a necessidade ou não de deslocamento da população em busca de serviços 

de saúde especializados ausentes em seu município e em quais localidades eles são 

encontrados. 

O indicador selecionado para medir indiretamente a qualidade dos serviços 

prestados à população no setor de saúde é o número de leitos de internações hospitalares 

para cada grupo de 1.000 habitantes. Existem atualmente em Curitiba, de acordo com o 

CNES/DATASUS (IPARDES, 2021), 5.978 leitos hospitalares, não considerando os leitos 

complementares, o que corresponde a 3,4 leitos/1.000 hab., número este superior ao 

recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes, 

enquanto que no PR é de apenas 2,7 leitos para cada 1.000 habitantes (Tabela 16). 

O total de estabelecimentos de saúde em 2020, segundo dados disponibilizados pelo 

CNES/DATASUS, era de 5.978, sendo que 2.959 fazem atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) (Figura 141). 
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Tabela 16 – Infraestrutura de saúde: número de leitos disponíveis em Curitiba e no Paraná – 2020. 

Município/Estado 
Infraestrutura de Saúde 

Número de leitos Número de leitos por 1.000 habitantes 

Curitiba 5.978 3,4 

Paraná 27.774 2,7 

Fonte: Dados trabalhados de CNES/DATASUS (IPARDES, 2021). 

 
Figura 141 – Estabelecimentos de saúde existentes em Curitiba e no Paraná no ano de 2020. 

 
Fonte: Dados trabalhados de CNES/DATASUS (IPARDES, 2021). 

 

Educação 

 

Em Curitiba, segundo dados do Ministério da Educação de 2020, disponibilizados 

pelo IPARDES (2021), o ensino era ofertado em 1.386 estabelecimentos, dos quais, 521 da 

rede pública municipal, 277 da rede estadual e 583 privadas, enquanto que no PR havia 

13.249 estabelecimentos, sendo 6.573 da rede municipal, 3.503 da rede estadual e 3.172 

privadas (Figura 142). 

Desse total de escolas no município, 672 oferecem educação infantil, 502 ensino 

fundamental e 212 ensino médio. Já o estado conta com 5.100 escolas com nível pré-

escolar, 6.172 com ensino fundamental e 2.007 com ensino médio (Figura 143). 

É importante ressaltar que o mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma 

etapa/modalidade de ensino. 
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Figura 142 - Estabelecimentos escolares quanto a dependência administrativa – 2020. 

 
Fonte: Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP - 2020 
(IPARDES, 2021). 

 
Figura 143 - Estabelecimentos escolares quanto ao nível de ensino – 2020. 

 
Fonte: Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP - 2020 
(IPARDES, 2021). 

 

Quanto ao número de matrículas, em Curitiba há 319.005 alunos, destes, 33.480 

estavam matriculados no ensino pré-escolar, sendo 19.765 em escolas da rede municipal, 

13.702 em escola particular e 13 na rede estadual. No ensino fundamental, haviam 214.346 

estudantes matriculados, estando 87.075 em escolas da rede municipal, 66.152 em escolas 

estaduais, 60.629 em escolas particulares e ainda 490 estudantes em escola federal. Com 

relação ao ensino médio, o número de alunos matriculados era de 71.179, a maioria na rede 

pública estadual, ou seja, 50.655, 18.962 nas escolares particulares e 1.562 em escola 

federal (Figura 144 e Figura 145). 
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Figura 144 - Número de alunos matriculados quanto a dependência administrativa em Curitiba e no 

Paraná – 2020. 

 
Fonte: Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP - 2020 
(IPARDES, 2021). 

 
Figura 145 - Número de alunos matriculados quanto ao nível de ensino em Curitiba e no Paraná – 

2020. 

 
Fonte: Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP - 2020 
(IPARDES, 2021). 

 

O corpo docente de Curitiba era composto por 1.683 professores no ensino pré-

escolar, 80% deles lecionando na rede particular; 12.748 do ensino fundamental, sendo 42% 

lotados na rede municipal e 4.503 do ensino médio, com 70% ministrando aulas na rede 

estadual, totalizando 18.934 professores para 319.005 estudantes, o que dá uma relação de 

16,8 alunos por professor (Figura 146 e Figura 147). 
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Figura 146 - Número de docentes quanto a dependência administrativa – 2020. 

 
Fonte: Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP - 2020 
(IPARDES, 2021). 

 
Figura 147 - Número de docentes quanto ao nível de ensino – 2020. 

 
Fonte: Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP - 2020 
(IPARDES, 2021). 

 

A questão da qualidade na Educação Básica e das políticas públicas de avaliação 

vem ganhando significativo espaço nos debates nacionais e internacionais quando se trata 

da melhoria no cenário educacional. Essa discussão, sobre a condição da educação no 

Brasil, tem sido pesquisada, e desde 2007, com a criação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), são apresentados resultados das escolas com o objetivo de 

conhecer e monitorar o desempenho da Educação Básica.  

O IDEB é calculado de forma a combinar dois indicadores significativos no que diz 

respeito a qualidade da educação: o aprendizado e o fluxo escolar. Isso significa que a nota 

do IDEB relaciona os resultados das avaliações de larga escala aplicadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com os níveis de 

aprovação e reprovação das instituições. 

Como pode ser observado na Tabela 17 e na Tabela 18, tanto para o Paraná quanto 

para Curitiba a rede pública, para os anos iniciais, conseguiu atingir a meta projetada em 
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todos os anos. Curitiba também atingiu a meta projetada em todos os anos, para os anos 

iniciais na rede municipal. 

 

Tabela 17 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica realizado e projetado do Paraná dos 

anos de 2007 a 2019. 

Variável 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 
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Anos Iniciais - Rede Municipal(1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Anos Iniciais - Rede Estadual(1) 5,2 5 5,2 5,4 5,2 5,7 6,2 6 6,2 6,2 6,3 6,5 6,8 6,7 

Anos Iniciais - Rede Pública(1) 4,8 4,5 5,3 4,8 5,4 5,2 5,8 5,5 6,1 5,8 6,3 6 6,4 6,3 

Anos Finais - Rede Municipal(1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Anos Finais - Rede Estadual(1) 4 3,3 4,1 3,5 4 3,8 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 5,1 5,1 

Anos Finais - Rede Federal(1)   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Anos Finais - Rede Pública(1) 4 3,4 4,1 3,5 4,1 3,8 4,1 4,2 4,3 4,6 4,7 4,8 5,1 5,1 

Rede Estadual(2)                     3,7   4,4 4,9 

Rede Federal(2)                     ...   ...   

Rede Pública(2)                     ...   ...   

(1) Ensino Fundamental 
(2) Ensino Médio 
*  Sem informação 
Destacado em vermelho quanto não atingido a meta projetada 
Fonte: IPARDES, 2021.  
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Tabela 18 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica realizado e projetado de Curitiba dos 

anos de 2007 a 2019. 

Variável 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 
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Anos Iniciais - Rede Municipal(1) 5,1 4,8 5,7 5,1 5,8 5,5 5,9 5,7 6,3 6 6,4 6,2 6,5 6,5 

Anos Iniciais - Rede Estadual(1) 5,1 4,8 5,3 5,1 5,5 5,5 6,9 5,7 ** 6 ** 6,2 ** 6,5 

Anos Iniciais - Rede Pública(1) 5,1 4,8 5,7 5,1 5,8 5,5 5,9 5,7 6,3 6 6,4 6,2 6,5 6,5 

Anos Finais - Rede Municipal(1) 4,2 4,2 4,4 4,3 4,7 4,6 4,7 5 5,3 5,4 5,2 5,6 5,2 5,8 

Anos Finais - Rede Estadual(1) 4,1 3,7 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 4,5 4,5 4,9 4,7 5,1 5 5,4 

Anos Finais - Rede Federal(1)   - 6,9 - - 7 6,5 7,1 7,7 7,3 7,7 7,5 7,2 7,6 

Anos Finais - Rede Pública(1) 4,1 3,7 4,1 3,9 4,1 4,1 4,1 4,5 4,6 4,9 4,8 5,2 5 5,4 

Rede Estadual(2)                     3,8   4,5 4 

Rede Federal(2)                     6,5   6,6 6,6 

Rede Pública(2)                     3,9   4,5 4,1 

(1) Ensino Fundamental 

(2) Ensino Médio 

*  Sem informação 

Destacado em vermelho quanto não atingido a meta projetada 

Fonte: IPARDES, 2021. 

 

8.3.2.3. Caracterização econômica 

 

Curitiba faz parte do grupo dos cinco municípios brasileiros que concentram 27% de 

toda a riqueza produzida no país. De acordo com o IBGE, em 2019, o PIB da cidade foi de 

R$ 87.151.950,00, ocupando a 5ª posição no ranking nacional. A composição do PIB, 

segundo os dados do IBGE de 2018, tinha o setor de serviços como principal responsável 

(58%), seguido dos impostos (17%), indústria (15%), sendo que a agropecuária não é 

representativa no total do PIB (Figura 148). O PIB per capita de Curitiba é de R$ 45.458,00 

(Figura 149) 

Quanto a evolução do PIB dados dos últimos seis anos revelam que Curitiba teve um 

crescimento na ordem de 9%, com uma taxa relativa de 1,49% ao ano, inferior a média de 

crescimento do estado, que para o mesmo período foi de 32%, com uma taxa relativa de 

crescimento de 4,73% ao ano (Figura 150). 
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Figura 148 – Composição do Produto Interno Bruto de Curitiba – 2018. 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021. 

 
Figura 149 - Produto Interno Bruto per capita (R$ 1,00) de Curitiba e do Paraná – 2017. 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021. 

 
Figura 150 – Evolução do PIB entre os anos de 2013 e 2018. 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021. 
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No ano de 2018, Curitiba possuía um total de 110.576 unidades locais, definidas pelo 

IBGE como o espaço físico, geralmente uma área contínua, no qual uma ou mais atividades 

econômicas são desenvolvidas, correspondendo, na maioria das vezes, a cada endereço de 

atuação da empresa, e 104.867 empresas atuantes. O total de pessoas ocupadas era de 

1.030.056, sendo que 879.492 eram assalariados (87,5%), com uma renda média mensal de 

4,0 salários mínimos (Figura 151). 

 

Figura 151 – Cadastro Central de Empresas de Curitiba e do Paraná – 2018. 

 
Obs.: Não há informação de número de empresas atuantes para o Paraná. 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades, 2021. 

 

Em Curitiba, o grande gerador de empregos formais, como visto anteriormente, é o 

setor de serviços, que empregava em 2019, segundo o Ministério do Trabalho, 426.197 

pessoas, ou seja, 46,42% do total de empregos, seguido da administração pública, com 

203.162 empregados (22,13%) e o comércio com 154.863 empregados (16,87%) (Tabela 19 

e Figura 152).   

 

Tabela 19 - Distribuição dos Empregos Formais em Curitiba e no Paraná – 2019. 

Setor de Atividade Curitiba (quantidade) Paraná (quantidade) 

Extrativa mineral 87 5.502 

Indústria de transformação 74.402 645.884 

Serviços industrial de utilidade pública 18.605 26.484 

Construção civil 39.379 127.366 

Comércio 154.863 672.932 

Serviços 426.197 1.104.580 

Administração pública 203.162 491.254 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 1.532 97.003 

Total 918.227 3.171.005 

Fonte: RAIS/MTE, Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda por Município (IPARDES, 2021). 
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Figura 152 – Distribuição dos empregos formais em porcentagem em Curitiba – 2019. 

 
Fonte: RAIS/MTE, Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados por Município (IPARDES, 2021). 

 

8.3.3. Área de Influência Direta 

 

Para a AID foram abordadas informações dos sete setores censitários, sendo 3 

setores no bairro Santo Inácio, 3 no bairro Santa Felicidade e 1 no bairro Cascatinha, 

conforme apresentado anteriormente no Quadro 6. 

A situação do domicílio, segundo sua localização, pode ser classificada como de 

situação urbana ou rural. Os domicílios de situação urbana são aqueles localizados nas 

áreas urbanas, que são as áreas internas ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, 

definido por Lei Municipal. As áreas urbanas são classificadas em área urbanizada, área 

não urbanizada e área urbana isolada. Os domicílios de situação rural são aqueles 

localizados nas áreas rurais, definidas como áreas externas aos perímetros urbanos, 

inclusive nos aglomerados rurais de extensão urbana, povoados, núcleos e outros 

aglomerados. 

Segundo essa metodologia aplicada pelo IBGE, todos os setores incluídos como AID 

são classificados como área urbanizada de cidade ou vila, caracterizada como “Setor 

urbano situado em áreas legalmente definidas como urbanas, caracterizadas por 

construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transformações 

decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão urbana”. 
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8.3.3.1. População 

 

A população residente nos setores censitários, segundo os dados do censo do IBGE 

de 2010, era de 4.327 pessoas, o que correspondia a 0,25% dos moradores do município, e 

estavam divididos em 48,7% homens e 51,3% mulheres (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – População residente na AID por sexo – 2010. 

Setor Censitário Bairro 
Pessoas 

Residentes 
Homens % Mulheres % 

410690205050073 Santo Inácio 575 284 49,4% 291 50,6% 

410690205050074 Santo Inácio 703 347 49,4% 356 50,6% 

410690205050077 Santo Inácio 18 12 66,7% 6 33,3% 

410690205050079 Cascatinha 697 320 45,9% 377 54,1% 

410690205050153 Santa Felicidade 523 245 46,8% 278 53,2% 

410690205050154 Santa Felicidade 778 380 48,8% 398 51,2% 

410690205050162 Santa Felicidade 1.033 520 50,3% 513 49,7% 

Totais 4.327 2.108 48,7% 2.219 51,3% 

Fonte: Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da população 
e dos domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

A densidade demográfica destes setores gerou uma média de quase 1.300 pessoas 

por km², sendo o primeiro setor (final 0073) o mais adensado com 2.118 hab./km² e o menor 

com final 0077 com 119 hab./km². 

Nas proximidades do condomínio existem áreas residenciais com casas, vazios 

urbanos e áreas verdes (Figura 153 e Figura 154). 

 

Figura 153 - Vista da ADA e da AID sentido sul. Figura 154 – Vista da ADA e da AID sentido 

norte. 
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Quanto à distribuição etária da população, o que se pode constatar é que existe uma 

redução na taxa de natalidade, demonstrada na base da pirâmide, assim como um aumento 

da longevidade, apresentando 25 pessoas com mais de 90 anos. O centro da pirâmide 

apresenta um achatamento, tanto na população feminina, como masculina (Figura 155). A 

população jovem representava 19,4%, a adulta 73,1% e a idosa 7,5% (taxa de 

envelhecimento). 

 

Figura 155 – Pirâmide etária da AID – 2010. 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da população e dos 
domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

A razão de dependência (que mede a participação relativa do contingente 

populacional potencialmente inativo - de 0 a 14 anos somados com os de idade superior a 

de 60 anos, que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente produtiva 

- de 15 a 59 anos), da população da AID era de 37%. 

 

8.3.3.2. Renda 

 

A renda média mensal dos responsáveis pelos domicílios particulares era de R$ 

4.666,30, superior a três salários mínimos nacionais que era no ano de 2010, de R$ 510,00 

(Tabela 21). 
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Tabela 21 – Renda média da população da AID - 2010 

Setor Censitário Bairro Renda Média 

410690205050073 Santo Inácio R$    2.282,45 

410690205050074 Santo Inácio R$    4.410,89 

410690205050077 Santo Inácio R$    7.966,67 

410690205050079 Cascatinha R$    6.045,97 

410690205050153 Santa Felicidade R$    3.476,63 

410690205050154 Santa Felicidade R$    3.879,30 

410690205050162 Santa Felicidade R$    4.602,22 

Média R$    4.666,30 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da população e dos 
domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

8.3.3.3. Infraestrutura básica 

 

O abastecimento de água é realizado através de rede geral e atende quase de 100% 

dos domicílios. Em 2010, o abastecimento de água por poços ou nascentes representava 

0,5%, e os demais moradores tinham outras formas de abastecimento de água (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Formas de abastecimento de água nos domicílios da AID – 2010. 

Setor Censitário Bairro Domicílios 
Rede 
Geral 

Poço ou 
Nascente 

Cisterna Outros 

410690205050073 Santo Inácio 187 184 2 0 1 

410690205050074 Santo Inácio 219 219 0 0 0 

410690205050077 Santo Inácio 6 5 1 0 0 

410690205050079 Cascatinha 221 221 0 0 0 

410690205050153 Santa Felicidade 154 152 2 0 0 

410690205050154 Santa Felicidade 243 239 1 0 1 

410690205050162 Santa Felicidade 299 299 0 0 0 

Totais 633 629 3 - 1 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da população e dos 
domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

Quanto ao esgotamento sanitário, apenas 68,6% dos domicílios eram atendidos por 

rede geral de esgoto; 29,24% eram destinados a fossas sépticas, 2,1% em valas, e 0,2% 

destinavam a rios e lagos (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Esgotamento sanitário nos domicílios da AID – 2010. 

Setor Censitário Bairro Domicílios 
Com 

sanitário 

Rede 
esgoto 
pluvial 

Fossa 
Séptica 

Fossa 
Rudimentar 

Vala Rio/Lago 

410690205050073 Santo Inácio 187 187 81 92 0 13 1 

410690205050074 Santo Inácio 219 219 137 82 0 0 0 

410690205050077 Santo Inácio 6 6 1 5 0 0 0 

410690205050079 Cascatinha 221 221 215 6 0 0 0 

410690205050153 Santa Felicidade 154 153 117 14 21 0 1 

410690205050154 Santa Felicidade 243 241 108 131 0 0 2 

410690205050162 Santa Felicidade 299 299 149 142 0 8 0 

Totais 633 633 434 185 - 13 1 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da 
população e dos domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

A coleta de lixo atendia todos os domicílios, sendo que 99,5% tinham seu lixo 

coletado por serviço de limpeza, e 0,5% em caçambas de serviços de limpeza (Tabela 24). 

Não houve registros de lixo queimado, enterrado, jogado em terreno, em rio, entre outros 

destinos pelo IBGE. 

 
Tabela 24 - Destinação do lixo dos domicílios da AID – 2010. 

Setor Censitário Bairro Domicílios 
Lixo 

Coletado 
Coletado 

/ser limpeza 

Coletado em 
Caçamba 

Serv. Limp 

410690205050073 Santo Inácio 187 187 187 0 

410690205050074 Santo Inácio 219 219 219 0 

410690205050077 Santo Inácio 6 6 6 0 

410690205050079 Cascatinha 221 221 218 3 

410690205050153 Santa Felicidade 154 154 154 0 

410690205050154 Santa Felicidade 243 241 241 0 

410690205050162 Santa Felicidade 299 299 298 1 

Totais 633 633 630 3 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da 
população e dos domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

Todos os domicílios possuem energia elétrica, distribuída pela COPEL, sendo que 

apenas uma residência possui um outro tipo de fonte (Tabela 25). 
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Tabela 25 – Fontes de energia elétrica dos domicílios da AID – 2010. 

Setor Censitário Bairro Domicílios 
Com 

Energia 
Elétrica 

De 
Companhia 

Distribuidora 

De outras 
Fontes 

Sem 
Energia 
Elétrica 

410690205050073 Santo Inácio 187 187 186 1 0 

410690205050074 Santo Inácio 219 219 219 0 0 

410690205050077 Santo Inácio 6 6 6 0 0 

410690205050079 Cascatinha 221 221 221 0 0 

410690205050153 Santa Felicidade 154 154 154 0 0 

410690205050154 Santa Felicidade 243 241 241 0 0 

410690205050162 Santa Felicidade 299 299 299 0 0 

Totais 633 633 632 1 - 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE – Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo - Características da 
população e dos domicílios. IBGE cidades@ (2021). 

 

8.3.4. Área Diretamente Afetada 

 

A área onde está prevista a implantação o empreendimento se insere no bairro 

Cascatinha, tendo como acesso principal a av. Cândido Hartmann e no início da rua Nicolau 

José Gravina, próximo ao Parque Barigui (Figura 156). 

 

Figura 156 – Vista Aérea do entorno do empreendimento – Parque Barigui. 

 
 

Atualmente na área prevista para implantação do empreendimento encontram-se um 

fragmento florestal, uma área degradada e uma edificação de interesse histórico. Esta casa, 

denominada Casa Calisto, trata-se de uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP), um 

imóvel cujo município tem interesse em preservar e conservar por seu significativo valor 

histórico, arqueológico, artístico, arquitetônico, etnográfico, natural, paisagístico ou 

ambiental.  
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Esta UIP está contemplada no projeto e será um local que abrigará obras dos artistas 

homenageados nas torres, além de servir como área de uso comum, com biblioteca, sala de 

jogos, sala de reuniões, salão gourmet e galeria, passando a se chamar “Casa das Artes”. 

Também há na área uma estrutura construída pelo empreendedor, que tem como finalidade 

servir como stand de vendas, com acesso pela av. Cândido Hartmann conforme pode ser 

observado (Figura 157, Figura 158 e Figura 159). 

 

Figura 157 – Vista do interior da área do empreendimento, onde se pode observar a vegetação 

remanescente, a casa de interesse histórico que será incorporada ao empreendimento e também a 

infraestrutura de vendas. 

 
 
Figura 158 – Vista da Unidade de Interesse de Preservação. 
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Figura 159 – Vista da infraestrutura construída como Central de Vendas do empreendimento. 

 
 

No entorno do empreendimento e dentro do buffer de estudo do meio antrópico a 

caracterização do uso pode ser considerada como mista, sem verticalização, tendo 

predominância da área residencial, com alguns imóveis destinados a prestação de serviços, 

e pequenos comércios ao longo da av. Cândido Hartmann.  

Dentre elas está o condomínio residencial Passaredo, que constituído por dez 

residências com padrão elevado de construção e acabamento e que ocupam uma área de 

terras com superfície de 12.000 m². Trata-se de terreno derivado do parcelamento de glebas 

que integravam a antiga Colônia Santo Inácio criada em 1874 pelo governador da Província 

do Paraná, Lamenha Lins (Figura 160). 

Na parte de trás do condomínio Passaredo, localiza-se o Berta Garden (Figura 160) 

constituído por aproximadamente 35 residências, cuja única via de acesso se dá a partir da 

av. Cândido Hartmann. Diversos moradores locais são profissionais liberais, como 

engenheiros e arquitetos, que optaram por montar seus escritórios nas próprias residências 

dispensando-se assim da necessidade de deslocamentos em virtude de suas atividades 

(Figura 160 a Figura 164). Este loteamento é servido por duas pequenas ruas sem saída: 

rua Dr. Ney Leprevost e rua Luiz Sieracki.  
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Figura 160 – Residências e prestação de serviços localizados junto a ADA: condomínio residencial 

Passaredo e Berta Garden. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. 

 
Figura 161 – Escritório de arquitetura localizado 

no Beta Garden. 

 

Figura 162 - Escritório de arquitetura localizado 

no Beta Garden. 

 

 
Figura 163 – Empresa de serviço de fotografia 

localizado no Beta Garden. 

 

Figura 164 – Escritório de advocacia localizado 

no Beta Garden. 
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Ainda na av. Cândido Hartmann, em direção a Santa Felicidade, há um comércio de 

massas (Figura 165). 

 

Figura 165 – Casa de massa localizado dentro 

da ADA. 

 
 

Já na rua Nicolau José Gravina, está localizado o Cemitério Parque Iguaçu incluindo 

uma floricultura que tem atendimento quase todo destinado ao cemitério (Figura 166 a 

Figura 168). Nas proximidades situa-se a floricultura Madre Paulina Decorações. 

 

Figura 166 – Vista da área do empreendimento com o cemitério e a floricultura. 
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Figura 167 – Cemitério Parque Iguaçu. 

 

 

Figura 168 – Floricultura Madre Paulina - 

eventos. 

 
 

Através das imagens do Google Earth dos anos de 2004 (Figura 169) e 2020 (Figura 

170) é possível observar o aumento no adensamento populacional no entorno do 

empreendimento, um crescimento de quase 1% ao ano no período entre os censos de 2000 

a 2010. 

 

Figura 169 – Adensamento da região do empreendimento em 2004. 

 
Fonte: Google Earth, 2021. 

 
 
 
 
 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

286 

Figura 170 - Adensamento da região do empreendimento em 2020. 

 
Fonte: Google Earth, 2021. 
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8.4. Meio Urbano 

 

8.4.1. Compatibilização do empreendimento projetado com as políticas públicas 

urbanas 

 

De modo geral, entende-se que uma das principais diretrizes do Plano Diretor 

Municipal ainda é o de ocupar vazios intraurbanos e chegar ao limite daquilo estabelecido 

na legislação de uso do solo em vigor. Com isso, tem-se a otimização das infraestruturas 

urbanas e dos serviços públicos, reduzindo também a grande mancha urbana que exige 

mais deslocamentos e custos adicionais aos habitantes da cidade. Entretanto, tal diretriz 

provoca a redução de permeabilidades, incrementa tráfegos em pontos específicos e reduz 

a proximidade do morador local com recursos naturais. O incremento demográfico e a opção 

de escolha por determinadas áreas e por determinados produtos imobiliários são um 

exemplo do cumprimento de diretrizes municipais de planejamento, mas com impactos 

previstos. Tais impactos podem ser mitigados e compensados, avaliações estas que serão 

apresentadas em capítulo específico.  

A preservação de Bosque Nativo Relevante, com 41.772,92 m², correspondendo a 

62,4% da área total do terreno de 66.734,70 m², de imediato, confirma ser possível atender 

ao interesse em se adensar compartimentos intraurbanos ainda não ocupados e ofertar um 

produto imobiliário com demanda ainda crescente.  

A preservação da UIP no interior do terreno, tentativamente, em seu nível mais alto, 

com projeto de restauro, é outro fator que ajuda nesta equação entre diretriz pública e 

demanda, agora com interesses histórico-arquitetônicos.  

A entrada ao empreendimento, diferentemente de uma ocupação por moradias 

individuais ou, o que seria ainda mais conflitiva, por uso comercial, é única, concentrando o 

uso de 196 residências em uma entrada pela av. Cândido Hartmann, também exemplifica 

essa conciliação necessária entre ocupar e impactar o mínimo possível. 

Por último, vale lembrar que o Parque Barigui é um acervo natural-antrópico de valor 

inestimável para a cidade de Curitiba. Implantado com fins de controle de cheias e, mais 

tarde, assumido como área de lazer, deve seguir com seu uso democratizado e facilitado. A 

permissão de moradias em suas proximidades garante essa democratização e essa 

facilidade. As obras realizadas no Parque, em 2012, como compensação pela construção do 

Centro de Eventos em seu perímetro, atestam a crescente demanda de seus usuários: três 

pistas distintas (corrida, caminhada e bicicletas) conectando dois lados do Parque por uma 

passagem subterrânea da av. Cândido Hartmann, um novo lago para ajudar na contenção 

de cheias, e reformulação geral do sistema viário com construção de rótula.  
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Em termos de densidade na proximidade ao Parque Barigui, o projeto proposto é 

significativamente menor e mais distante que o eixo estrutural da av. Padre Anchieta; essa 

com a diretriz de ocupação máxima para otimizar o uso do transporte de massa aí 

disponível, assim como o Terminal de Campina do Siqueira, o qual permite conexões com 

outras áreas da cidade. 

Ao se observar os grandes compartimentos ocupados e vazios no entorno do 

empreendimento, é possível confirmar a permanência assegurada de grandes maciços 

florestais e de grandes manchas já consolidadas. Isso indica a dificuldade em novas 

estruturas públicas na região, salvo adequações viárias sobre geometrias já implantadas, 

como exemplifica a rotatória no cruzamento das vias Cândido Hartmann com Prof. F. 

Basseti Jr e Padre Ladislau Kula. Vale também lembrar a trincheira (que estava prevista 

para ser inaugurada em abril de 2021), no bairro Seminário, no cruzamento entre a av. 

Nossa Senhora Aparecida e a rua General Mário Tourinho, fazendo a ligação do centro de 

Curitiba com o bairro Campo Comprido/Fazendinha, e do bairro do Portão com a BR-277, no 

sentido Parque Barigui (ao sul do empreendimento). 

Em termos de iniciativa privada, teve-se o anúncio, em 2020, de obras da fase 3 de 

ampliação do Shopping Barigui, a ser seguida da última, a fase 4. De imediato, segundo 

informações publicadas, tem-se a ampliação de mais de 15.000 m² em Área Bruta Locável, 

resultando em 75 novas lojas, um centro médico, um centro de eventos com 1.800 m², mais 

salas de cinema e restaurantes; todos implicando em mais fluxo de veículos. Para a fase 4, 

prevê-se a construção de torres residenciais e comerciais. 

Quanto ao outro polo gerador de tráfego na região, a Universidade Tuiuti, é difícil 

prever o seu cenário para depois da pandemia vivenciada no momento dada a elaboração 

do presente relatório. A adoção do ensino à distância ou híbrido dificilmente repetirá os 

mesmos fluxos de origem e destino e de volume apresentados até o ano de 2019. 

 

8.4.1.1. Zoneamento e uso e ocupação do solo 

 

O zoneamento para o terreno do empreendimento é uma Zona Residencial 1, 

segundo a Lei nº 15.511/2019, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no 

município de Curitiba. Trata-se de uma zona de predominância residencial de baixa 

densidade de ocupação, onde se deve promover a ocupação habitacional unifamiliar, 

admitindo-se a ocupação de edificações existentes para atividades de comércio e serviço 

vicinal. Conforme indicado na Figura 171 e na Figura 172.  
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Figura 171 - Zoneamento de Curitiba, com destaque para área do empreendimento. 

 
Fonte: IPPUC, 2019. 
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Figura 172 - Zoneamento do empreendimento e seu entorno. 
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Os critérios de uso e ocupação do solo da ZR1 estão definidos no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Parâmetros da Zona Residencial 1 – ZR1. 

Permitidos 
Permis
síveis 

Coeficiente de 
aproveitamento 

(CA) 

Altura 
(pavimentos) 

Porte 

(m²) 

Taxa de 
ocupação 

(%) 

Recuo 

(m) 

Taxa de 
permeabilidade 

(%) 

Afastamento  
das divisas 

(m) 

Lote 
padrão 

(testada x  
área) 

Básico Básico 
Básic

o 
Máx. Min. Min. Min. Min. 

Usos 
habitacion
ais 

Habitações 
Unifamiliares (1) 

Habitação 
Unifamiliar em Série 
(3) 

- 1 2 - 50 5 25 (2) - 

15 x 600 

Usos não 
habitacion
ais 

Comércio e Serviço 
Vicinal (4) 

- - - 100 - - - - 

Indústria Tipo 1 (5) - - - 100 -  - - 

Observações: 
(1)  Deverá ser obedecido o limite de uma habitação unifamiliar por fração de terreno de 300 m² 
(2)  Atender regulamentação específica 
(3)  Somente em terrenos com dimensões inferiores a 20.000 m² e garantida fração de terreno de no mínimo de 300 m² por unidade habitacionaç, 

excluídas as áreas de uso comum. 
(4)  Somente alvará de licença para localização em edificação existente. 
(5)  Somente alvará de licença para localização em edificação existente, vinculada ao uso habitacional. 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2019. 
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A região do empreendimento está inserida, como indicado anteriormente, no bairro 

Cascatinha, mas também se avizinha de três outros bairros curitibanos: Santo Inácio, 

Bigorrilho e Mercês, como indicado na Figura 173. 

 
Figura 173 - Bairros do empreendimento e entorno. 
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Deve-se destacar a presença do condomínio projetado nos arredores do Parque 

Barigui, uma área verde de extrema importância no contexto da cidade; projetado e 

implementado pelo município, o espaço equaciona princípios de ecologia (proteção da mata 

nativa), lazer urbano e projeto da paisagem. Essa condição exige redobrada atenção sobre 

o uso desse entorno do Parque, devendo-se dimensionar os impactos do empreendimento 

para as áreas verdes e vice-versa. 

Tendo isso em vista, para melhor compreensão desse impacto em relação ao Parque 

Barigui, analisam-se os entornos de outros parques urbanos ou áreas verdes similares de 

Curitiba, sendo eles: Jardim Botânico, Parque Atuba, Parque Barreirinha, Bosque Papa João 

Paulo II, Parque Tanguá e Parque Tinguí. Com isso, é possível apreender como tais 

parques têm se constituído em elementos de dinamização imobiliária de seus entornos. 

Destacam-se nessa análise manchas de ocupação, áreas verdes e grandes obras 

imobiliárias no entorno dos referidos parques (Figura 174 a Figura 180). 

 

Figura 174 - Parque Barigui e entorno. 
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Figura 175 - Jardim Botânico e entorno. 

 
 

Figura 176 - Parque Atuba e entorno. 
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Figura 177 - Parque Barreirinha e entorno. 

 
 
 
 
Figura 178 - Bosque Papa João Paulo II e entorno. 
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Figura 179 - Parque Tanguá e entorno. 

 
 
 
Figura 180 - Parque Tinguí e entorno. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021 

 

A partir dessas imagens é possível tecer algumas análises que generalizam a 

relação de parques urbanos e seus impactos no uso e ocupação de seus entornos. Em 

todos os casos apresentados, há uma consolidação na ocupação, mas, sempre com 

potencial para incrementos nas suas densidades via verticalização. Em alguns casos, a 

partir de uma rápida identificação por imagem atualizada para 2020, esse potencial já está 

sendo apropriado. No caso do Parque Barigui, especificamente, as grandes obras em 

andamento não chamam atenção, restringindo-se ao futuro empreendimento condomínio 

Parque das Artes. No caso do bosque João Paulo II, a forte consolidação de seu entorno 

não evidencia grandes obras em grandes terrenos; entretanto, é reconhecido o grande 
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número de empreendimentos em prédios residenciais que aí se observa no momento. O 

mesmo vale para o entorno do Jardim Botânico. A grande oferta de áreas verdes privadas 

no entorno dos parques Tanguá, Tinguí e do próprio Barigui sugere uma demanda crescente 

pelo adensamento ainda a ser protocolada junto à prefeitura ou já em construção. 

Com isso, tem-se um cenário de constante demanda generalizada para que se 

adensem os entornos de parques, esses inclusive constituindo parte das campanhas de 

marketing dos empreendedores. O atendimento de empreendedores à legislação de uso e 

ocupação do solo e demais exigências legais urbano-ambientais, aliado a uma grande 

demanda por produtos imobiliários próximos a áreas verdes públicas e a justificativa de se 

democratizar o convívio com tais áreas ao maior número possível de moradores, leva, em 

princípio, a uma conclusão importante. Tal conclusão, à luz desses aspectos referentes à 

inserção regional do empreendimento em questão, é positiva por atender à legislação, 

contribuir para a construção de uma cidade compacta e para uma maior apropriação dos 

bens públicos; no caso, o Parque Barigui.   

 

8.4.2. Condições de acesso 

 

A rua Nicolau José Gravina é a mesma via de acesso ao Cemitério Parque Iguaçu, 

segue um traçado sinuoso, com dificuldades para o trânsito de pedestres e impossibilidade 

de ultrapassagens, ainda que conte com duas pistas (3,40 m), uma em cada sentido. 

 

Figura 181 - Bifurcação da av. Cândido 

Hartmann com a rua Nicolau José Gravina. 

Figura 182 - Rua Nicolau José Gravina / acessos 

secundários ao empreendimento. 

  

Fonte: Google Street View, 2021. 

 

A rua Nicolau José Gravina é uma via secundária, de fluxo moderado, sem espaço 

para estacionamento e que, neste trecho próximo e lindeiro ao empreendimento, corta áreas 

de baixa densidade, porém importante na sua função de ligar a região do Parque Barigui 

com o bairro de Santa Felicidade. Todavia, tendo suas pistas muito estreitas e, logo no 

início, servir de acesso ao Cemitério Parque Iguaçu, já apresenta problemas de fluidez e 
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velocidade. Vale lembrar, entretanto, que a geometria de acesso ao referido cemitério facilita 

o fluxo de veículos, assim como a grande área de estacionamento em seu interior. 

Resumidamente, em termos de usos do entorno que se servem do sistema viário 

local, tem-se: 

• A Leste: Cemitério Parque Iguaçu e Parque Barigui. Sobretudo o segundo, pode 

ser considerado um polo gerador de tráfego, com especificidades de horários de 

pico que não correspondem àqueles de trabalho e escola; 

• Ao Norte: cerca de dez residências, ao longo de aproximadamente 350 m da 

continuidade da rua Nicolau José Gravina; 

• A Oeste: aproximadamente 25 residências, todas tendo divisas com maciço 

florestal em seus próprios terrenos e distantes da obra pelo Bosque Nativo de 

propriedade do empreendimento. Ainda a oeste, o empreendimento aproxima-se 

de importante rótula viária para o trânsito e da Universidade Tuiuti, e;  

• Ao Sul: av. Cândido Hartmann, com maior fluxo de veículos e maior concentração 

de atividades, ocupada em sua outra testada por residências individuais, 

condomínio e comércio. A implantação da obra está recuada 5,00 m do 

alinhamento estacionamento para ambas as ruas do imóvel. Nessa região, ainda, 

conta-se com a presença de parte da vegetação que integra o conjunto do Parque 

Barigui.  

 

A seguir, imagens dos pontos que referenciam a setorização acima descrita. 

 

Figura 183 - Rótula do Parque Barigui: extremo 
oeste do sistema viário local. 

Figura 184 - Acesso ao Cemitério Parque 

Iguaçu, pela rua Nicolau José Gravina, após 

bifurcação com av. Cândido Hartmann e 

acessos secundários ao empreendimento. 
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Figura 185 - Vias transversais à av. Cândido 

Hartmann (rua Dr. Ney Leprevost). 

Figura 186 - Acessos a condomínios em 90º à 

av. Cândido Hartmann. 

  
  

Figura 187 - Vias transversais à av. Cândido 

Hartmann (rua Emilio Mercuri). 

Figura 188 - Acessos a condomínios pela av. 

Cândido Hartmann. 

  
  

Figura 189 - Acessos a pontos comerciais da av. 

Cândido Hartmann. 
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Figura 190 - Rótula com entroncamento da av. Cândido Hartmann com Prof. F. Basseti Jr e Padre 

Ladislau Kula (acesso à Universidade Tuiuti). 
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Figura 191 - Setorização por quadrante do entorno do empreendimento. 

 
 

8.4.3. Infraestruturas 

 

A Portaria nº 80/2013, da SMU, define como infraestruturas mínimas para um 

empreendimento assim classificado como o seguinte:  

• Rede de iluminação;  

• Drenagem conveniente do terreno e solução para esgotamento sanitário;  

• Pista de rolamento revestida de paralelepípedo, asfalto ou similar;  

• Acesso de pedestres com revestimento de no mínimo 1,50 m de largura, 

garantindo mínimo de 0,80 m totalmente livre de obstáculos. 

 

Tais infraestruturas e outras exigências atreladas ao alvará, deverão ainda atender 

às seguintes exigências: 

• Corpo de bombeiros quanto à prevenção de incêndios; 

• Aprovação do projeto na Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) quanto 

ao projeto de drenagem, pelo fato de haver rua interna;  

• Considerando uma área impermeabilizada igual ou superior a 3.000,00 m², vistar 

o projeto na SMOP-OPO, quanto à permeabilidade e mecanismos de contenção 

de cheias; e 
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• Considerando a área total superior a 3.000,00 m², aprovar Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

A seguir, uma discussão sobre as infraestruturas que contam com especificidades 

para possíveis impactos de interesse de análise no presente documento. 

 

8.4.3.1. Água e esgoto 

 

Com ocupação residencial, o empreendimento será conectado de forma definitiva, 

uma vez aprovado o projeto hidrossanitário executivo, à rede da concessionária Sanepar 

como de ligação predial individual de água e esgoto. 

Foi dado início ao processo juntamente à essa companhia por meio de Estudo de 

Viabilidade Técnica, conforme Carta de Consulta Prévia por ela disponibilizada. Tal estudo 

confirma parâmetros operacionais das redes disponíveis nas proximidades do 

empreendimento (pressão de rede, profundidade da rede coletora de esgotos, eventuais 

necessidades de ampliação, por exemplo) (Figura 192).  

O abastecimento de água ao empreendimento será integralmente provido pela 

Sanepar, sem necessidade ou opção por fontes alternativas. 

O empreendimento também contará com cisternas para reuso de águas pluviais nas 

torneiras de uso geral. 

 

Figura 192 - Abastecimento de água no entorno do empreendimento, 2020. 

 

 vias com rede d’água.   vias sem rede d’água 

Fonte: ParanáCidade, 2020. 
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A população final de usuários pode ser estimada a partir dos seguintes dados: 

• Número de unidades residenciais do empreendimento: 196. 

• Média de pessoas por domicílio no bairro Cascatinha: 2,85 (Curitiba conta com 

2,76), segundo dados do Censo IBGE (IBGE, 2010) e tabulação IPPUC. 

 

Assumindo-se um arredondamento de média de três moradores e um funcionário por 

domicílio para cada unidade, e 15 funcionários para o condomínio, tem-se uma população 

final de 800 pessoas. Tais volumes, assim como detalhes técnicos e de dimensão dos 

reservatórios projetados implicarão na Carta Resposta do Estudo de Viabilidade da 

Sanepar. 

Cada uma das torres contará com reservatório superior com capacidade a ser 

dimensionada bloco a bloco, e cisternas, da seguinte forma: 

• Torre 1: 2 cisternas de 5.000 litros cada, caixa d’água em concreto em duas 

células de 2x10.000 litros cada e 12.000 litros de reserva de incêndio total; 

• Torre 2: 1 cisterna de 10.000 litros, caixa d’água em concreto em duas células de 

2x10.000 litros cada e 12.000 litros de reserva de incêndio total; 

• Torre 3: caixa d’água em concreto em duas células de 2x20.000 litros cada; 

• Torre 4: caixa d’água em concreto em duas células de 2x8.000 litros cada; 

• Torre 5: caixa d’água em concreto em duas células de 2x20.000 litros cada; 

• Torre 6: caixa d’água em concreto em duas células de 2x8.000 litros cada; 

• Torre 7: caixa d’água em concreto em duas células de 2x8.000 litros cada e uma 

cisterna de 96.000 litros sendo 35.000 litros de reserva para incêndio e 61.000 

litros para consumo das torres 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

Conforme visto acima, o índice de atendimento de água e de esgoto no entorno 

imediato do empreendimento é de virtualmente 100% para o ano de 2020. A rede de 

esgotos instalada na região do empreendimento está conectada à Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE) Santa Quitéria, localizada na bacia hidrográfica do rio Barigui; fato que, 

aliado a topografia do terreno do empreendimento e sua relação com as vias, formatará o 

projeto de saneamento final do condomínio (Figura 193 e Figura 194). 
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Figura 193 - Bacia do Rio Barigui e suas ETEs, com destaque à ETE Santa Quitéria. 

 
Fonte: Curitiba, 2017. 

 

Figura 194 - Esgotamento sanitário no entorno do empreendimento. 

 
 

 vias com rede coletora de esgoto       vias sem rede coletora de esgoto. 

Fonte: ParanáCidade, 2020. 
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Para o empreendimento, é projetada para ocorrer no alinhamento predial com a av. 

Cândido Hartmann, em profundidade que respeita aquilo indicado na Carta Resposta do 

Estudo de Viabilidade emitida pela Sanepar, tubulação de entrada com diâmetro mínimo de 

Ø150 mm. 

Conforme diretrizes, é vedado ao lançamento de águas pluviais na rede de coleta de 

esgotos bem como o contrário, respeitando o princípio da Separação Absoluta, estabelecido 

no Decreto Estadual n° 3.926/88: 

 

“Artigo 21 - É vedado:  

[...] 

e) o despejo de águas pluviais na instalação predial e/ou rede coletora de 

esgotos;  

[...] 

i) o despejo de esgoto sanitário ou industrial em galeria de águas pluviais, 

independentemente da existência de rede de coleta de esgoto na via 

pública.” 

 

O Estudo de Viabilidade da Sanepar mencionado acima indica implantação da rede 

de esgotos ao longo da av. Cândido Hartmann ou rua Nicolau José Gravina (essa sem rede 

coletora). O empreendedor avaliará a necessidade de estação elevatória para efluentes, 

considerando as cotas de origem (empreendimento), aquelas de destino (rede pública), o 

fato de o terreno cair em direção à rua Nicolau José Gravina (a leste) e ao córrego 

Cascatinha (ao norte) e decisões da concessionária. Esperadamente, no caso de uma 

estação elevatória de esgotos para a conexão com o coletor na av. Cândido Hartmann 

(opção preferível do ponto de vista ambiental), essa é implantada no interior do terreno e às 

custas do empreendedor. 

Em termo de previsão de reuso de água em Curitiba, tem-se: 

• Decreto Municipal nº 791/2003: dispõe sobre os critérios para implantação dos 

mecanismos de contenção de cheias, exige, em seu artigo 5º, que “novos 

empreendimentos, ampliações e/ou reformas, independente do uso e localização, 

que impermeabilizarem área igual ou superior a 5.000,00 m² (dentre outros 

casos), a implantação de cisternas ou reservatórios de acumulação ou retenção 

no interior do terreno do empreendimento. Fica sob a responsabilidade da SMOP 

a análise dos projetos para a referida obra, assim como a fiscalização da 

execução dela. Decreto nº 176/2007 especifica detalhes técnicos projetuais a 

serem apresentados. É de responsabilidade do proprietário do empreendimento, 
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uma vez em uso a cisterna ou o reservatório de acumulação, a sua manutenção e 

limpeza periódica, de forma a garantir o perfeito escoamento de águas pluviais. 

No condomínio residencial Parque das Artes haverá mecanismo para a contenção 

de cheias. 

• Decreto Municipal nº 293/2006: estabelece critérios para o uso e conservação 

racional da água nas edificações. Em seu artigo 2º, exige, para o licenciamento de 

construções, projeto de instalações hidráulicas para captação das águas pluviais, 

nas coberturas das edificações, as quais deverão ser armazenadas para posterior 

utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada. Em seu artigo 3º, 

considerando o caso de unidades habitacionais com área igual ou superior a 250 

m², ainda é exigida a implantação de hidrômetros para medição individualizada 

do volume de água por unidade. Serão implantadas cisternas para o reuso de 

águas pluviais em torneiras de uso geral. 

• Decreto nº 1.007/2020, sobre uso, reuso e conservação da água,  

Regulamenta a Lei Municipal nº 10.785/2003, que cria no município de Curitiba o 

Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações (PURAE) e 

dispõe sobre os critérios para o uso e conservação racional da água nas 

edificações. O condomínio irá dispor de cisternas para o reuso de águas pluviais 

em torneiras de uso geral.  

 

8.4.3.2. Energia elétrica 

 

O cenário para o provimento de energia para o empreendimento reflete que é 

encontrado para Curitiba e para o bairro Cascatinha, virtualmente 100% dos domicílios 

abastecidos de energia elétrica. Outro fator positivo é a reconhecida capacidade de oferta 

de energia para novos empreendimentos, sobretudo aqueles de caráter residencial como é 

o caso em questão. 

Foi efetuada uma consulta viabilidade técnica/operacional para implantação de rede 

de energia elétrica à Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), Protocolo nº 

01.20209526105021, que constatou a viabilidade de implantação. 

A primeira análise a se observar é a existência de rede elétrica ao longo da testada 

principal do terreno e sua capacidade. A partir disso, escabele-se a demanda potencial a ser 

gerada e a confirmação, por meio de documento formal, da capacidade de oferta pela 

Copel.  

No terreno do empreendimento já existe uma antiga ligação de energia elétrica a 

partir da av. Cândido Hartmann. Esta terá sua capacidade de carga redimensionada, 
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primeiramente para o uso temporário da obra e, posteriormente para a fase de uso/consumo 

definitivo do empreendimento, sempre definido pelo empreendedor, por meio de profissional 

habilitado. Com essas garantias, da concessionária de energia e do profissional habilitado 

para o projeto e para a obra, não se prevê qualquer impacto sobre a oferta hoje disponível 

para a AID. 

Por último, ainda em termos de energia, vale lembrar que não existe na AID do 

empreendimento a oferta de rede de gás natural ou mesmo indicações de planos de sua 

expansão (motivada sobretudo pela baixa densidade ainda observada no bairro 

Cascatinha). 

 

8.4.3.3. Resíduos sólidos 

 

Para além das diretrizes mais gerais do bom gerenciamento dos resíduos sólidos, 

estabelecidos em leis federais e resoluções do CONAMA, é importante observar as 

legislações municipais: Decreto municipal nº 983/2004, que regulamenta os artigos 12, 21 e 

22 da Lei nº 7.833/1991, dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição 

final de resíduos sólidos no município. Para o caso dos resíduos orgânicos gerados nas 

habitações unifamiliares ou em cada unidade das habitações em série ou coletivas, a 

quantidade máxima de 600 (seiscentos) litros por semana/unidade habitacional. Ao se 

ultrapassar esse volume, o condomínio é considerado grande gerador e, portanto, contar 

com seu próprio serviço de coleta e destino final. Isso ocorrerá no caso de o conjunto das 

196 famílias do empreendimento ultrapassarem esse limite. Como medida atenuante, tem-

se a aplicação de incentivos para que os condôminos aprimorem suas coletas seletivas, 

reduzindo assim o total de orgânicos. 

É importante lembrar que, por ser o referido empreendimento um condomínio 

horizontal, isso implica na não entrada de caminhão de coleta do serviço público; esse o fará 

a partir de disposição de todo o lixo do condomínio em local adequado conforme Figura 195. 
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Figura 195 - Disposição do lixo do condomínio. 

 
Fonte: imagem fornecida pelo empreendedor, 2021. 

 

Para o caso dos resíduos da obra, a legislação mais específica é a Lei nº 

11.682/2006, a qual dispõe sobre o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil em Curitiba; Decreto nº 1.068/2004, que institui o Regulamento do Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município; Portaria nº 

07/2008, que regulamenta o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Em termos do referido Plano e Relatório, tem-se a exigência de que para empreendimentos 

que necessitem de Relatório Ambiental Prévio, faz-se necessário o Plano em sua versão 

completa, segundo termo de referência fornecido pela SMMA. Em junho de 2012 foi 

elaborado um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que foi protocolado 

na SMMA em 04/04/2012, sob Protocolo nº PGR – 12000528. 
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Por último, o Decreto nº 989/2004, disciplina a atividade de transporte e descarga de 

concreto e argamassa em obras de construção em Curitiba. Ressalta-se a necessidade de 

pedido de “guia de orientação específico”, emitido pela Urbanização de Curitiba (URBS-

DIRETRAN), observando sobretudo o pedido de licença de reserva de área de 

estacionamento mediante a apresentação do Alvará de Construção, e o horário para essa 

atividade, das 07h00 às 19h00.  

 

8.4.3.4. Sistema viário 

 

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal nº 14.071/2020), art. 60, as 

vias urbanas são classificadas em via de trânsito rápido (com limite de 80 km/hora), via 

arterial (com limite de 60 km/hora), via coletora (com limite de 50 km/hora) e via local (com 

limite de 30 km/hora). Pela legislação de Curitiba, segundo a Lei Municipal nº 15.511/2019, 

tem-se no art. 131: 

• Vias setoriais 1: ligações de longa extensão entre as diversas regiões da cidade e 

municípios vizinhos, com incentivo a atividades não habitacionais de médio e 

grande porte;  

• Vias setoriais 2: são vias ou trechos de vias de ligação metropolitana que 

coincidem com os antigos acessos a Curitiba, devendo-se respeitar as limitações 

de sua estrutura viária;  

• Vias coletoras 1: vias com média extensão e integradas ao sistema viário 

principal, que concentram o tráfego local e de passagem, com incentivo a 

atividades não habitacionais de médio e grande porte para atendimento de uma 

região;  

• Vias coletoras 2: são as vias de pequena a média extensão de estruturação de 

bairro, com incentivo a usos não habitacionais de médio porte voltados ao 

interesse local;  

• Vias prioritárias: vias de grande volume de tráfego, estabelecendo ligações entre 

os Eixos Estruturais e vias importantes do sistema viário, priorizando-se a fluidez 

do tráfego, devendo ser desestimulado o estacionamento na via; 

• Vias normais: vias de acesso e uso local.  
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Figura 196 - Mapa do Sistema Viário de Curitiba, com destaque para área de entorno do 

empreendimento. 

 
Fonte: IPPUC, 2019. 
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Figura 197 - Sistema Viário do entorno da propriedade. 

 

Fonte: IPPUC, 2019. 

 

Para as vias de uso ou próximas ao empreendimento, de acordo com a legislação 

municipal, tem-se: 

• Av. Cândido Hartmann (entrada principal ao empreendimento): coletora 

• Rua Nicolau José Gravina (acessos secundários ao empreendimento): 

coletora 

• Rua Dr. Ney Leprevost (transversal frontal à av. Cândido Hartmann): local 

• Rua Emilio Mercuri (transversal frontal à av. Cândido Hartmann): local 

• Rua Padre Ladislau Kula (acesso à Universidade Tuiuti): coletora 

• Rua Prof. F. Basseti Júnior (ligação com Santa Felicidade): coletora. 

 

O estudo das implicações do empreendimento sobre sistema viário existente implica 

diretamente em entender a importância do Parque Barigui sobre essa infraestrutura. Este 

parque, com cinco entradas principais, tem como uma delas a av. Cândido Hartmann, 

sobretudo para moradores do bairro de Santa Felicidade e região, a oeste dele. 

Congestionamentos são, pois, observados ao longo dessa avenida nos dias e horários de 

maior visitação ao referido parque (ampliado quando de eventos). A atualização de dados 

referentes a fluxos no período de realização do presente relatório confirma-se difícil devido à 

pandemia, a qual reduz o fluxo significativamente. Tal congestionamento é agravado pela 

diminuição da velocidade junto à rotatória (Figura 198 e Figura 199), pela proximidade dessa 

com travessia elevada, e intenso fluxo de pedestres e ciclistas. Diagnósticos no site Google 
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confirmam um maior número de visitantes nos horários de pico da manhã e final da tarde, 

em dias úteis, agora provocado por moradores e usuários transitórios para trabalho, 

comércio, escola e diversos.  

 

Figura 198 - Rotatória próxima ao Parque Barigui e ao empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth, 2021, editado por Ecossistema, 2021. 

 
 
Figura 199 - Vista da rotatória em direção ao terreno do empreendimento. 

 
Fonte: Google Street View, 2021. 

 

Outro fato que implica em dificuldades para o fluxo pela av. Cândido Hartmann é a 

rotatória a oeste do empreendimento, no cruzamento da av. Cândido Hartmann com as ruas 
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Prof. F. Basseti Jr e Padre Ladislau Kula, implantada com o intuito de incrementar a 

velocidade de fluxo sobre essas vias, porém também implicando em redução da velocidade. 

Outras duas atividades implicam em impactos no fluxo sobre a av. Cândido 

Hartmann e região: o Cemitério Parque Iguaçu e a Universidade Tuiuti, fazendo com que os 

problemas de congestionamento ou, melhor dito, velocidade sejam recorrentes ao se discutir 

problemas e soluções para a região (Figura 200). 

 

Figura 200 - Universidade Tuiuti e Cemitério Parque Iguaçu em relação ao empreendimento. 

 

Fonte: Google Earth, 2021, editado por Ecossistema, 2021. 

 

Foram identificadas, ao longo da av. Cândido Hartmann, duas linhas de transporte 

público que servirão diretamente ao empreendimento (Figura 201). A extensa testada do 

empreendimento oportuniza a existência de três paradas dessas linhas: uma a leste, mais 

próxima da rótula do Parque Barigui, outra em frente ao acesso principal e outra a oeste, 

mais próxima da outra rótula, junto a condomínio Village Barigui. Vale notar que a baixa 
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densidade ao longo do empreendimento (lindeira norte ainda não ocupada e lindeira sul, 

majoritariamente, com grandes residências). A implantação do empreendimento 

incrementará o uso de tais linhas. Difícil mensurar esse impacto, mas acredita-se reduzido. 

Ainda assim, no caso nada provável de um incremento significativo, ainda pode-se contar 

com incremento nos horários das viagens das duas linhas; hoje, aproximadamente, de 20’ 

em 20’, durante a banda de horário comercial.  
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Figura 201 - Linhas de transporte coletivo num raio de 500 m a partir dos limites do empreendimento. 

 
Fonte: Ecossistema, 2021. Dados da URBS. 

 

De modo geral, as paradas de ônibus do entorno do empreendimento, e não apenas 

aquelas três ao longo da testada, sofrem com falta de recuso para o embarque e 

desembarque no sistema viário e provocam interrupções no tráfego por conta da 

impossibilidade de ultrapassagem, como é o caso da própria av. Cândido Hartmann. O 
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estreitamento das calçadas, igualmente, provoca conflitos entre a infraestrutura de cobertura 

e piso das paradas com a passagem de pedestres. A Figura 202 apresenta uma síntese de 

tais paradas no entorno do empreendimento. Tais imagens também demonstram as 

condições de acessibilidade de modo geral: um ambiente mais propício ao veículo particular 

que ao usuário de ônibus ou a pedestre. O perfil do morador do empreendimento em 

questão, a despeito de possíveis mudanças no perfil dos trajetos em momentos pós-

pandemia ou de incentivos ao uso de outros modais de transporte, deve seguir sendo o de 

usuário de veículo privado, ainda que com incremento no uso de aplicativos. 

 

Figura 202 - Avaliação das condições de acessibilidade. 

 

Fonte: Ecossistema, 2021. 
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Em termos de trânsito e mobilidade na região do empreendimento conta-se com um 

estudo realizado em 2015 e dificuldades atuais para qualquer estudo em campo. Ademais, 

conforme descrito abaixo, vive-se um cenário de difícil projeção, sem poder confirmar para 

qual nível de fluxos de veículos o momento pós-pandemia implicará. 

A contagem realizada por Bollmann (2015), tem-se: 

• Contagem 01 (justificada pela presença do Parque Barigui): domingo, 02 de 

agosto de 2015, das 16:15 às 17:15; 

• Contagem 02 (justificada pelo fato de a av. Cândido Hartmann servir como opção 

de escoamento dos bairros São Braz, Orleans, Santa Felicidade e Santo Inácio 

para o Centro e pela presença da Universidade Tuiuti do Paraná): segunda-feira, 

03 de agosto de 2015, das 6:00 às 8:30; e 

• Contagem 03 (idem Contagem 02): quarta-feira, 05 de agosto de 2015, das 17:00 

às 19:00. 

 

Foram computados:  

• Automóveis (carros, caminhonetes, vans escolares); 

• Ônibus (transporte público e privado, linha de turismo, veículos de grande e 

pequeno porte); e 

• Caminhões (de qualquer tipo e porte). 

 

Os resultados dessa contagem estão apresentados nas tabelas a seguir:  

 

Tabela 26 - Resumo da contagem de veículos 1. 
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Tabela 27 - Resumo da contagem de veículos 2. 
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Tabela 28 - Resumo da contagem de veículos 3. 
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As principais conclusões obtidas pelas três contagens constantes desse estudo 

(Bollmann, 2015) foram: 

• O maior fluxo de veículos é na direção bairro – centro, configurando a saída para 

o trabalho, das 7h30 às 8h30, atingindo um fluxo máximo de cerca de 1.200 

veículos/hora. No sentido contrário, centro – bairro, o fluxo de veículos chegou a 

aproximadamente metade deste valor; 

• No final da tarde o fluxo se inverte, com o retorno dos moradores para casa e as 

aulas noturnas na Universidade Tuiuti. O fluxo máximo de veículos no sentido 

centro – bairro ficou ao redor de 1000 veículos/hora das 18h00 às 18h45; 

• A maior parte do fluxo observado compreende um alto volume de veículos 

individuais, sendo o transporte coletivo mais utilizado em períodos específicos de 

tempo (6h30-6h45; 6h45-7h00; 17h15-17h30; 18h15-18h30); 

• Veículos de carga, como caminhões, não costumam transitar em períodos de 

maior movimento de veículos (começo e final do dia).  
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A velocidade máxima da av. Cândido Hartmann é fixada em 60 km/h, o que 

equivaleria a 1.100 veículos/hora (vide cálculo abaixo). Considerando que o maior fluxo 

observado para ela foi de 1.103 veículos/hora, a margem de incremento nos usos lindeiros 

já não sinaliza para uma possibilidade de novos adensamentos, contrariando o próprio 

zoneamento em vigor.  

Para chegar ao volume de veículos que a av. Cândido Hartmann pode suportar 

vários parâmetros e simulações devem ser considerados. Velocidades mais baixas, 

reconhecidamente, permitem que condutores parem em distâncias mais curtas. A distância 

de frenagem combina a distância percorrida durante o tempo de reação do condutor e 

aquela necessária para que o veículo pare uma vez iniciada a frenagem. Quanto mais alta a 

velocidade, maior a distância necessária para que ele pare com segurança. 

O intervalo entre o momento em que o condutor vê um obstáculo e o do início da 

frenagem é denominado tempo de reação, o qual varia de indivíduo para indivíduo, no 

entanto, em condições normais, é tomado entre 1 a 2 segundos. A distância percorrida 

nesse intervalo varia de acordo com a velocidade do veículo. Caso circule a 60 km/h, 

percorrerá aproximadamente 29 m até o motorista reagir e 33 m freando (WRI, 2015). Para 

o caso, a distância entre veículos deve ser, pois, de 62 m. Sem distinguirmos capacidade 

básica ou ideal, capacidade prática e capacidade possível, tomamos como referências 

maiores a velocidade permitida, de 60 km/h, e a distância entre a rótula do Parque Barigui e 

a rótula do entroncamento das três coletoras (av. Cândido Hartmann com as ruas Prof. F. 

Basseti Jr e Padre Ladislau Kula, totalizando 1.200 m. Com tais parâmetros, a via comporta, 

em cada uma de suas pistas, um total de 1.100 veículos/hora (tipo prevalente neste trecho, 

ainda que com ônibus e caminhões eventuais).   

Entretanto, a velocidade média observada nesta via, considerando sua sinuosidade, 

geometria e topografia, é reduzida para 50 km/h ou mesmo 40 km/h; o que, de fato, estaria 

em conformidade com a tendência de se reduzir os limites máximos em vias urbanas, 

aproximando daquele hoje recomendado para vias locais, de 35 km/h. 

No caso de adotarmos a velocidade de 40 km/h (com distância segura entre veículos 

de 26 m), o volume máximo suportado no referido trecho seria de 1.600 veículos/hora; no 

caso de adotarmos 50 km (com distância segura entre veículos de 42) esse volume passaria 

para 1.300 km/hora. 

O acréscimo máximo de 400 veículos ao tráfego local a ocorrer com o 

empreendimento em funcionamento faria com que o esse máximo chegasse, no máximo a 

1.500 veículos/hora, volume portanto assimilável para o cenário que hora se observa ao 

longo da av. Cândido Hartmann, na secção analisada. Considerando que o referido 
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empreendimento conta com acessos secundários de fácil manobra para a direita e com 

acesso principal em implantação generosa, a sua relação com essa via é reduzida. 

Destaca-se que os dados apresentados até aqui correspondem aos fluxos 

levantados no ano de 2015, portanto, podem não corresponder integralmente aos fluxos 

atuais (2021). Em uma tentativa de complementar o entendimento sobre o fluxo de veículos 

na região, buscou-se, a partir do aplicativo Waze, que fornece dados em tempo real da 

região.  

Os resultados dessa busca indicam que não há variações significativas no volume de 

veículos em circulação durante períodos diferentes do dia (7h00 a 8h30; 11h30 a 13h; 

17h30 a 19h).  

Ainda em momento de pandemia, essa uniformização dos fluxos no entorno do 

empreendimento pode ser justificada pelas medidas restritivas estabelecidas a atividades e 

serviços por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba (Decreto nº 650/2021) visando evitar 

aglomerações e reduzir a contaminação e propagação do novo Coronavírus (COVID-19). 

Enquanto durar a situação de Risco Médio de Alerta - Bandeira Laranja, fica suspenso o 

funcionamento de (art. 2º) dos estabelecimentos destinados a: entretenimento ou a eventos 

culturais; eventos sociais e atividades correlatas; mostras comerciais, feiras de varejo, 

eventos técnicos, esportivos, congressos, convenções, entre outros eventos de interesse 

profissional, técnico e/ou científico; bares, tabacarias, casas noturnas e atividades 

correlatas; reuniões com aglomeração de pessoas; prática de atividades esportivas coletivas 

localizados em praças e demais bens públicos ou privados, estendendo-se a vedação aos 

condomínios e áreas residenciais; e circulação de pessoas, no período das 20 às 5 horas, 

em espaços e vias públicas.  

Complementarmente, o art. 3º do mesmo Decreto restringe: atividades comerciais de 

rua não essenciais, galerias, centros comerciais e feiras de artesanato; atividades de 

prestação de serviços não essenciais; academias de ginástica e demais espaços para 

práticas esportivas individuais; shopping centers; restaurantes e lanchonetes; e 

panificadoras, padarias e confeitarias. 

Também são estabelecidas restrições relacionadas ao transporte (art. 11º), em que 

“os veículos utilizados para o transporte coletivo urbano deverão circular com lotação 

máxima de até 50% de sua capacidade, em todos os períodos do dia.  

Ou seja, diante dessas restrições e recomendações, observa-se um cenário de 

escalonamento do início e término das jornadas de trabalho em diversos setores, priorização 

de trabalhos em home office, suspensão das aulas em escolas e universidades (influindo em 

particular na Universidade Tuiuti, adjacente ao lote do empreendimento), restrição do 

acesso a parques e praças (refletindo em especial no Parque Barigui). 
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8.4.3.5. Unidade de Interesse de Preservação 

 

Integra a análise do empreendimento a construção de valor histórico, conhecido 

como Casa Calisto, lembrando o nome de seu proprietário, o italiano Calisto Cumin, 

chegando em Curitiba no ano de 1878. Tal construção encontrava-se desabitada em 2015, 

quando do Estudo Ambiental que precede o presente relatório. É considerada uma UIP e, 

portanto, merece consultas junto ao Conselho Municipal de Urbanismo, a Comissão de 

Avaliação do Patrimônio Cultural, da Secretaria Municipal de Urbanismo e o IPPUC. 

Comum àquela época, a construção do imóvel contou com a participação de pedreiro 

(Sonatto) e carpinteiro (Muraro). Do modo como a edificação se encontra atualmente, há 

apenas uma construção lateral, feita nos anos 1950, indicando, portanto, um bom nível de 

preservação desse patrimônio. Sua estrutura é simétrica e em dois pavimentos. Sua posição 

mais afastada do alinhamento contribuiu para sua conservação até os dias atuais e a 

manutenção de uma paisagem rural, característica de sua construção.  

 

Figura 203 - UIP Casa Calisto. 

 

 

Fonte: DPHC. 

 

Até o momento da venda do imóvel para o empreendimento em questão, a 

edificação era ocupada por descendentes do morador original. Em documento da então 

Diretoria do Patrimônio Histórico-Cultural (DPHC), da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), 

e datado de 1999, já relatava o valor do referido imóvel.  
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Figura 204 - Relato histórico da Casa Calisto. 
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Fonte: DPHC. 

 

O alvará de construção para o condomínio residencial Parque das Artes, de número 

333604, de 26 de junho de 2019, já inclui o alvará de restauro da Casa Calisto, com o 

recorte do detalhe do documento (Figura 205). 

 

Figura 205 - Detalhe sobre o restauro da Casa Calisto contido no alvará. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2019. 
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A legislação municipal que especifica o tratamento a ser dado para essa UIP é o 

Decreto nº 662/2002, o qual trata da possível redução do IPTU para imóveis assim 

classificados, e a posterior transformação na Lei nº 14.794/2016, já com a lista das UIPs no 

município. 

Quanto ao Decreto nº 662/2002, que regulamenta a redução de IPTU para imóveis 

considerados como patrimônio histórico-cultural, tem-se, em seu art. 3º, que, para avaliação 

dos imóveis de interesse de preservação serão aplicados os seguintes critérios: “condições 

de preservação, manutenção e restauração do imóvel e condições de uso e ocupação do 

imóvel”. O art. 4º estabelece os critérios de avaliação dos imóveis. Esses poderão ser: 

 

I - imóveis em excelente estado de conservação são aqueles que 

apresentam as características arquitetônicas internas e externas e as 

técnicas construtivas predominantemente originais e em perfeito estado, 

que têm garantida a sua segurança, estabilidade e integridade, e 

apresentam uso compatível com seu valor histórico-cultural; 

II - imóveis em bom estado de conservação são aqueles que atendem aos 

parâmetros definidos no inciso I deste artigo, porém sofreram intervenções 

que alteraram seus espaços internos ou que alteraram as técnicas 

construtivas originais no interior do edifício; 

III - imóveis em razoável estado de conservação são aqueles cujo uso é 

compatível com seu valor histórico-cultural, cujas condições de segurança, 

estabilidade e integridade estão garantidas, que mantém as características 

arquitetônicas e construtivas externas originais, mas que necessitam de 

serviços de conservação para enquadrarem-se nos incisos I e II deste 

artigo; 

IV - Imóveis em estado precário de conservação, descaracterizados ou em 

ruínas são aqueles que não apresentam condições mínimas de segurança, 

estabilidade e integridade, cujas características arquitetônicas e construtivas 

externas originais tenham sido descaracterizadas, que apresentam uso 

incompatível com o seu valor histórico-cultural, ou que estejam em ruínas.” 

 

A Lei nº 14.794/2016 adiciona valor de execução ao Decreto que a antecede, detalha 

estruturas administrativas para análise dos patrimônios, estabelece regras mais claras para 

a preservação desejada, reduções no IPTU e penalidades no caso de não cumprimento por 

parte do proprietário daquilo estatuído quando da criação da UIP. A obra que resultar do 

alvará de restauro da Casa Calisto será, pois, avaliada segundo o estabelecido nesta Lei e, 
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a partir da avaliação do resultado, estabelecido o desconto no IPTU. No anexo da Lei, está 

incluída a UIP em questão. 

 

8.4.4. Levantamento de ruídos 

 

O levantamento dos ruídos na área de influência do empreendimento é integralmente 

apresentado no Apêndice 1. A seguir são apresentados apenas os principais tópicos. 

A avaliação realizada demonstra que os níveis de pressão sonora na região estão 

diretamente relacionados ao intenso fluxo de veículos, sendo os pontos com maior emissão 

sonora os localizados na av. Cândido Hartmann. Por outro lado, pode-se perceber que as 

áreas residenciais localizadas aproximadamente 200 m de distância da avenida em questão 

apresentam considerável redução do Nível de Pressão Sonora (NPS) em função das 

barreiras existentes. A Figura 206 apresenta o comportamento sonoro médio para a área 

avaliada.  
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Figura 206 - Comportamento do nível médio de pressão sonora na região. 
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8.4.5. Estudo de Tráfego 

 

O estudo de tráfego realizado na área de influência do empreendimento é 

apresentado no Apêndice 2. A seguir são apresentados apenas os principais tópicos. 

 

Veículos representativos 

 

As pesquisas que estão relacionadas com a captura de dados de acessos, 

contagens volumétricas classificatórias de veículos são realizadas considerando algumas 

características e premissas, como vias de características geométricas idênticas podem 

apresentar diferentes capacidades, pois são influenciadas também pela composição do 

tráfego que as utiliza. Diante disto, os estudos de campo utilizaram uma divisão de veículos 

de acordo com sua tipologia.  

De acordo com o Highway Capacity Manual (HCM), que analisa a influência dos 

diferentes tipos de veículos de várias maneiras em função do tipo de via, da extensão do 

trecho, do tipo de terreno, dos greides, do número de faixas da via e das faixas de tráfego 

em estudo. Também indica a divisão por tipologia de veículos, para locais urbanizados em 

quatro categorias (veículos de passeios, caminhões, ônibus, motocicleta): 

• Veículos de passeio; 

• Caminhões; 

• Ônibus; 

• Pedestres; 

• Motocicleta; 

• Bicicleta. 

 

Contagens Volumétricas Classificatórias – Veículos e Pedestres 

 

Foi solicitada pelo Protocolo nº 04-034.461/2020 a contagem em uma intersecção a 

ser realizada em dia de semana típico na intersecção da av. Cândido Hartmann com a rua 

Nicolau José Gravina, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. A captura dos dados foi 

realizada no dia 21 de maio de 2021, no período entre 07h00 e 09h30, 11h00 e 14h30 e 

entre as 17h00 e as 20h00. 

As contagens de tráfego se basearam em cinco categorias: veículos de passeio 

(automóveis, caminhonetes e vans), ônibus, caminhões, motos e bicicletas. A partir das 

pesquisas de contagem volumétrica é possível identificar o comportamento da demanda, ou 
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seja, sua variação durante o dia e reconhecimento do período de pico – faixa de uma hora 

em que concentram os maiores volumes de veículos. 

Para obtenção do perfil da demanda acumulou-se o volume horário observado do 

cruzamento de tráfego, em períodos de 15 em 15 minutos. Com este perfil é possível 

identificar o período em que se concentra o maior fluxo na região estudada para a análise do 

sistema. Foi observado, também para as contagens de fluxo de pedestres, o período de 

hora pico, a partir dos períodos de 15 em 15 minutos acumulados em volumes horários. 

 

Trânsito 

 

Para análise da infraestrutura viária da área de influência impactada pelo 

empreendimento utilizou-se a metodologia do HCM para as interseções semaforizados e 

não semaforizados. Esta metodologia avalia o nível de serviço para cada aproximação das 

interseções em função da demora causada pelos dispositivos de controle. Os valores de 

demora por veículo são obtidos através de metodologia analítica aplicadas em software de 

análise de tráfego. Nas tabelas a seguir estão apresentadas as classificações utilizadas por 

nível de serviço para as interseções semaforizados e não semaforizados. 

 

Tabela 29 - Nível de serviço para interseção semaforizado - Método HCM 2000. 

Nível de 

serviço

Demora 

(s/veh)

A ≤10

B >10-20

C >20-35

D >35-55

E >55-80

F >80  
Fonte: Highway Capacity Manual, 2006. 

 

Tabela 30 - Nível de serviço para interseção não semaforizado - Método HCM 2000. 

Nível de 

serviço

Demora 

(s/veh)

A 0-10

B >10-15

C >15-25

D >25-35

E >35-50

F >50  
Fonte: Highway Capacity Manual, 2006. 
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Também foram avaliados os níveis de serviço pela metodologia do Índice de 

Capacidade Utilizada (ICU) de 2003, que informa o nível de serviço com base na 

capacidade da via.  

 

Tabela 31 - Nível de serviço para interseção não semaforizado - Método ICU 2003. 

ICU (Índice de 

Capacidade)

Nível de 

Serviço

0 to 55% A

>55% to 64% B

>64% to 73% C

>73% to 82% D

>82% to 91% E

>91% to 100% F

>100% to 109% G

>109% H  
Fonte: Intersection Capacity Utilization, ICU 2003 

 

As análises de nível de serviço serão realizadas para os seguintes cenários: 

• Cenário atual com base nas pesquisas de contagem volumétrica, ano de 

2021; 

• Cenário projetado para o ano de inauguração do empreendimento. 

 

8.4.5.1. Resultados 

 

Análises na intersecção 

 

A Intersecção, neste estudo denominada de 001, entre a av. Cândido Hartmann com 

a rua Nicolau José Gravina, é semaforizada constituída de três aproximações com um total 

de seis movimentos (fluxos), conforme ilutado na Figura 207. 
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Figura 207 – Intersecção 001 – Fluxos. 

T4

T3

T1

 
 
Figura 208 - Simulação do cenário atual para a intersecção 001. 

 
 
Tabela 32 - Intersecção 001–101 - Resultado para os cenários pelo método HCM. 

Aproximação

Movimento E T D E T D E T D E T D

Volume Hora Pico (VHP) 13 780 823 222 78 1

Atraso (s/lane group)* 1,5 0,0 122,6

Nível de Serviço HCM A A F

Atraso por Aproximação (s)

Nível de Serviço HCM

Volume Hora Pico (VHP) 14 825 870 235 82 1

Atraso (s/lane group)* 1,9 0,0 187,3

Nível de Serviço HCM A A F

Atraso por Aproximação (s)

Nível de Serviço HCM

Volume Gerado 7 19 38 14

Volume Hora Pico (VHP) 21 844 908 235 82 15

Atraso (s/lane group)* 3,1 0,0 301,1

Nível de Serviço HCM A A F

Atraso por Aproximação (s)

Nível de Serviço HCM

2025 - Sem 

Empreend.
1,9 0,0 187,3

A A F

A F

Cenário

001 - 101

2021 - Atual

1,5 0,0 122,6

↖→ ← ↘

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita

Resultados HCM - P ico Tarde

F

A

3,1

A A

2025 - Com 

Empreend.

0,0 301,1
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Tabela 33 - Intersecção 001-101 – Resumo. 

2021 2025 - S.E. 2025 - C.E.

HCM Atraso Médio 7,7 11,5 24,3

HCM Nível de Serviço A B C

ICU - Capacidade Utilizada 59,5% 62,5% 65,0%

ICU - Nível de Serviço B B C

Cenários

Resumo Interseção

* S.E. - Sem Empreendimento; C.E. - Com Empreendimento

001 - 101

 
 

Transporte coletivo 

 

A AID do empreendimento está acessível ao transporte público coletivo da cidade, 

tendo circulação de linhas nas vias ao redor, sendo elas: 

• Bigorrilho (linha 875): 85 m de distância do empreendimento; 

• Savóia (linha 876): 110 m de distância do empreendimento. 

 

Calçadas e passeios 

 

Para a análise do passeio foram considerados os caminhos entre o empreendimento 

e os pontos de parada de transporte coletivo mais próximos, e também os passeios em 

frente ao empreendimento.  

As calçadas no caminho entre os pontos de parada de transporte coletivo possuem 

padrão tipo B – Asfalto CBUQ, segundo o Decreto nº 1.066/2006, que estabelece norma 

para construção e reconstrução de passeio. 

Com relação as rampas de acessibilidade nos cruzamentos, foram observadas a 

existência nos cruzamentos, embora não de acordo com a atual norma de acessibilidade. 

 

Acessos ao empreendimento 

 

O projeto do empreendimento prevê dois acessos para veículos, ambos localizados 

na av. Cândido Hartmann, os quais possuem entrada e saída. Os acessos de pedestres 

estão localizados nos mesmos locais que os de veículos, mas separados dos mesmos, 

seguindo as orientações previstas na Portaria nº 80/2013. 

Também prevê dois acessos na testada para a rua Nicolau José Gravina, porém 

esses acessos permanecerão fechados. Um deles será utilizado apenas para manter a 

permanência visual da UIP e o outro será aberto apenas em caso de emergência para uso 

do corpo de bombeiros. 
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8.4.5.2. Conclusões 

 

A região onde se pretende implantar o empreendimento é composta por um sistema 

viário de ligação entre os bairros próximos com o sistema de vias rápidas de Curitiba. 

Na avaliação do impacto do fluxo gerado observa-se que houve alteração no nível de 

serviço do cruzamento estudado. O nível HCM da intersecção estudada, no Cenário 2021, 

era “A”. Com o crescimento natural do tráfego, sem considerar a implantação do 

empreendimento, este cruzamento passou para o nível “B” no Cenário 2025 – Sem 

Empreendimento, e com a adição do volume gerado após o início do funcionamento do 

empreendimento, este nível passa a ser “C”, sendo este ainda considerado bom para os 

atrasos de uma intersecção. 

Para os acessos do empreendimento é possível observar que mesmo com a 

conversão à esquerda, a qual acarreta maiores atrasos e é necessária para veículos vindo a 

oeste do empreendimento pela av. Cândido Hartmann, o atraso para realização do 

movimento de acesso e de saída do empreendimento não acarretam em atrasos 

significativos, permanecendo nível “A” para as duas intersecções dos acessos. 

As tabelas abaixo apresentam o resumo dos volumes, atrasos por veículos e níveis 

de serviço para cada interseção e em cada cenário, assim como a localização dos pontos de 

pesquisa. 

 

Tabela 34 - Resumo volumes por cenário e intersecção. 

Intersecção

Pesq. 2021 - Atual
2025 - Sem 

Empreend.

2025 - Vol. 

Gerado

2025 - Com 

Empreend.

001 - 101 1.917 2.027 78 2.105

002 - 201 1.617 1.709 90 1.799

002 - 202 1.617 1.709 66 1.775

Volumes

 
 

 
Tabela 35 - Resumo atrasos por veículo por cenário e intersecção. 

Intersecção Diferença

Pesq. 2021 - Atual
2023 - Sem 

Empreend.

2023 - Com 

Empreend.
(C.E.) - (S.E.)

001 - 101 7,7 11,5 24,3 12,80

002 - 201 0,0 0,0 0,7 0,70

002 - 202 0,0 0,0 0,8 0,80

Atrasos (s)
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Tabela 36 - Resumo nível de HCM por cenário e intersecção. 

Intersecção Diferença

Pesq. 2021 - Atual
2023 - Sem 

Empreend.

2023 - Com 

Empreend.
(C.E.) - (S.E.)

001 - 101 A B C C

002 - 201 A A A -

002 - 202 A A A -

Nível de Serviço - HCM

 
 

 
Tabela 37 - Resumo capacidade utilizada por cenário e intersecção. 

Intersecção Diferença

Pesq. 2021 - Atual
2023 - Sem 

Empreend.

2023 - Com 

Empreend.
(C.E.) - (S.E.)

001 - 101 59,5% 62,5% 65,0% 2,5%

002 - 201 40,8% 42,9% 54,2% 11,3%

002 - 202 40,8% 42,9% 54,7% 11,8%

Capacidade Utilizada (%)

 
 

 
Tabela 38 - Resumo nível de serviço ICU por cenário e intersecção. 

Intersecção Diferença

Pesq. 2021 - Atual
2023 - Sem 

Empreend.

2023 - Com 

Empreend.
(C.E.) - (S.E.)

001 - 101 B B C C

002 - 201 A A A -

002 - 202 A A A -

Nível de Serviço - ICU

 
 

A região na qual será implantado o empreendimento se trata de uma área de ligação 

de vias setoriais de Curitiba com os bairros próximos, por isso o volume de fluxo de veículos 

não se trata de volumes elevados, se comparado com as vias setoriais da região. 

O parque Barigui e a Universidade Tuiuti como presença de polos geradores de 

viagens na área de influência devem adicionar volumes de maneira considerável a av. 

Cândido Hartmann, sendo esta classificada como Via Local nas imediações do 

empreendimento. A infraestrutura da região já está desenvolvida e definida, com vias que 

possuem sinalização viária horizontal e vertical. 

A avaliação do impacto do fluxo gerado pelo empreendimento neste sistema viário 

não resultou em alterações significativas nas simulações, visto que o nível de serviço 

passou de “B” para “C” após a implantação do empreendimento, sendo este nível de serviço 

considerado ainda um nível bom para o cruzamento. 

Por se tratar de um condomínio residencial, a existência de viagens de by-pass – 

viagens que já existem atualmente no sistema viário, podem ser consideradas como nulas, 

sem que seja considerada uma majoração do volume gerado, pois o volume gerado pelo 

empreendimento pode ser considerado como novo nas vias da região. 

Os passeios se encontram atualmente adequados para circulação de pedestres e em 

frente ao empreendimento será realizada uma revitalização da calçada. O sistema de 
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transporte público pode ser considerado adequado em seu atendimento, com linhas na área 

de influência do empreendimento conectando usuários com o sistema de transporte público 

de Curitiba. 

 

8.5. Arqueologia 

 

No presente capítulo são apresentados os resultados consolidados obtidos a partir 

da pesquisa documental e da vistoria técnica em arqueologia realizada no local do 

empreendimento condomínio residencial Parque das Artes.  

 

8.5.1. Legislação pertinente 

 

A legislação brasileira reúne leis, decretos e portarias, que ressaltam a importância 

da preservação do patrimônio cultural nacional. Desde sua criação datada de 1937, o 

IPHAN trabalha com os bens culturais nacionais tombados, representativos de diversos 

segmentos da cultura brasileira. Em nossa atual legislação a qual se insere o patrimônio 

arqueológico (Constituição da República, artigos 20, 23, 30, 216 223; Leis Federais 3924 de 

26/07/61, 6766 de 19/12/79 e 6938 de 31/08/81), que proíbe em todo território nacional o 

aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação para qualquer fim, das jazidas 

arqueológicas ou pré-históricas, determina, também, que o patrimônio cultural arqueológico 

seja estudado antes da realização de qualquer obra que possa vir a danificá-lo.  

Por outro lado, a Lei 9.605 de 1998 sobre Crimes Ambientais, impõe sanções penais 

e administrativas a condutas de atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o capítulo 

5, seção 4, trata especificamente dos crimes contra o patrimônio cultural. 

A Resolução CONAMA nº 001/86, no uso das competências, instituiu a avaliação de 

impactos ambientais. Ademais, além de regulamentar as diretrizes que lhe são conferidas 

quanto à proteção do meio ambiente, o mesmo, incluiu a obrigatoriedade de estudos sobre 

os bens culturais.  

A legislação que dá suporte especificamente ao trabalho sobre o Patrimônio 

Arqueológico está presente na seguinte legislação: 

• Decreto-Lei nº 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional; 

• Lei nº 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para 

qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é 

considerado crime contra o patrimônio nacional; 
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• Constituição Federal de 1988 (art. 225, parágrafo IV), que considera os sítios 

arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e 

proteção, de acordo com o que estabelece o artigo 216. 

• Portaria SPHAN/MinC no 07, de 01/12/1988, que normatiza e legaliza as 

ações de intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional  

• Memorando 0710/2008 GEPAN/DEPAM, de 28/05/08, que fornece 

Orientações sobre Diagnóstico Arqueológico Não Interventivo. 

• Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 2015. 

 

8.5.2. Pressupostos teórico-metodológicos adotados 

 

A arqueologia atualmente é uma disciplina com pressupostos teórico-metodológicos 

próprios e conta com o auxílio de várias áreas do conhecimento para ‘resgatar’ o passado 

do homem, compreendendo o presente e os diversos habitats por onde este passou. Nesta 

perspectiva, procura-se entender a integração entre o homem e a natureza a partir de 

elementos da cultura material, buscando estabelecer relações entre grupos de indivíduos na 

transformação das sociedades.  

Partindo daí, tornam-se necessários estudos simultâneos e interativos, que possam 

agir em conjunto não apenas para conhecer e preservar, mas também para possibilitar a 

construção da história humana. 

Na proposta atual de definição da arqueologia considera-se que a essa disciplina 

cabe estudar o conjunto indissociável de evidência material ou manifestação da cultura do 

homem e o seu habitat. A arqueologia busca em primeira instância entender continuidade e 

mudança ocorridas ao logo de processos de longa duração utilizando para isso dos 

vestígios materiais deixados por populações pretéritas. Uma vez que a Arqueologia lida 

geralmente com sociedade sem história escrita a pesquisa arqueológica normalmente se 

desenvolve a partir dos artefatos deixados por estas populações e sua disposição no 

espaço. Entende-se como artefato “qualquer entidade que apresente atributos, incluindo sua 

localização, que sejam consequência de atividade humana” (SPAULDING, 1960).   

Dessa forma os vestígios devem ser tratados enquanto documentos, suporte e 

vetores de informação que nos revelam inicialmente as ações cotidianas, mas que em 

análise mais aprofundada só farão completo sentido se percebidos como pertencentes a 

sistemas socioculturais específicos.  

Seguindo a perspectiva da arqueologia regional os vestígios, sejam eles, peçam 

isoladas ou sítios isolados, só permitem conclusões mais coerentes quando analisados em 
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conjunto. Partindo dessa premissa que muitos autores trabalharam com a perspectiva de 

multi-estágios (REDMAN, 1973; NEVES, 1984; MORAIS, 1999). 

Buscar-se-á com estes pressupostos teórico-metodológicos contribuir para a 

formulação de uma teoria regional sobre os processos envolvidos espacial e temporalmente 

na ocupação humana desta porção do território nacional. 

Deste modo, a metodologia adotada para esta etapa do estudo constitui-se 

basicamente em dois níveis distintos de informação, a literatura analítica disponível da 

região e a prospecção não interventiva extensiva propriamente dita (varredura de 

superfície), a fim de compreender o contexto arqueológico da região e avaliar o seu 

potencial arqueológico. 

Atividades desenvolvidas: 

1. Contextualização arqueológica da área a partir da revisão bibliográfica pertinente;  

2. Levantamento dos sítios arqueológicos na área e entorno através de pesquisa no 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA – IPHAN), e demais 

publicações;  

3. Entrevista com moradores local, buscando informação sobre a presença de 

vestígios arqueológicos;  

4. Observações in loco da área, através de varreduras assistemáticas em locais 

sem vegetação e que apresentou boa visibilidade de solo (Frentes erosivas; 

cortes em estradas; áreas de roçado/arado etc.);  

5. Georreferenciamento dos pontos visitados, utilizando aparelho de GPS; 

6. Registro fotográfico dos locais e dos vestígios arqueológicos levantados;  

7. Sistematização e avaliação dos dados obtidos.  

Salienta-se, que para este diagnóstico não foram efetuadas quaisquer intervenções 

de subsuperfície ou coletas que implicassem em danos ou ainda interferência ao patrimônio 

arqueológico local.  

As varreduras ao longo do empreendimento projetado e áreas adjacentes 

envolveram o caminhamento e observação de superfície e da paisagem do entorno, 

buscando identificar porções dotadas de melhor visibilidade, áreas expostas e/ou 

submetidas a intervenções antrópicas.  

A seguir apresenta-se síntese da contextualização ambiental, arqueológica, etno-

histórica da região.  
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8.5.3. Aspectos da arqueologia regional 

 

As informações disponíveis pela literatura arqueológica correspondentes a região 

aponta para um rico contexto de ocupações que envolvem sítios líticos, cerâmicos, lito-

cerâmicos, e também, sítios de contato e históricos que remontam a colonização do primeiro 

planalto paranaense por europeus e seus descendentes, além dos africanos por eles 

introduzidos. 

O Centro de Estudo e Pesquisas Arqueológicas (CEPA/UFPR), referência em 

estudos arqueológicos paranaense, localizado na rua Bom Jesus, nº 650 – Juvevê 

Curitiba/PR, apresentou no ano de 2009 mapa com a localização das tradições 

arqueológicas identificadas por esse centro de pesquisas na região de Curitiba e municípios 

do entorno, demonstrando a existência de sítios ou vestígios ligados às Tradições Umbu, 

Itararé, Tupiguarani, Neobrasileira e sítios históricos. 

A Tradição Umbu, está associada a grupos de pessoas que possuía habilidades 

técnicas de modo de produzir ferramentas a partir do lascamento de rochas, eram nômades 

e constituídos por um número reduzido de indivíduos, fator que era essencial para a 

sobrevivência a partir da exploração de recursos naturais através de coleta, caça e pesca. 

Os sítios relacionados à Tradição Umbu ocorrem tanto em abrigos quanto a céu aberto, 

geralmente próximos de arroios, rios, banhados e lagoas. Ocupavam tanto as encostas de 

elevações quanto os terrenos planos de várzeas. 

A cultura material normalmente encontrada em sítios formados a partir da atuação 

desses grupos se destaca pela abundância de pontas de projétil (pontas de flecha) e 

instrumentos para funções diversas como cortar, raspar e furar, meticulosamente produzidos 

a partir de rochas adequadas a esse tipo de lascamento, como arenito silicificado, 

calcedônia (ágata) e silexito. 

As datações radiométricas para a Tradição Umbu no estado do PR são poucas. As 

existentes para a fase Iguaçu oscilam entre 1160 ± 140 a.C. e 915 ± 90 d.C. Um sítio desta 

tradição, escavado próximo à nascente do rio Pequeno, proporcionou datas variando entre 

720 ± 80 a.C. e 1195 ± 60 d.C., estando ela ligada a outras fases estudadas em Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai (CHMYZ, 1995). 

Com relação ao restante do estado do Paraná algumas datações se apresentam 

mais recuados. Segundo CEPA/UFPR (2009) sítios com indícios ligados à Tradição Umbu já 

foram encontrados nos vales dos rios Pequeno, Piraquara, Florestal, Iraizinho, Passaúna e 

Iguaçu e considerando-se o recorte do estado do Paraná, também já foram evidenciados 

nos vales do Ribeira, Iguaçu, Tibagi, Ivaí, Itararé, Paranapanema, na Serra do Mar e na 

Planície Costeira, o que demonstra a ampla distribuição desse saber-fazer. 
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Quanto à Tradição Itararé, Taquara-Itararé ou Sistema Regional Kaingang, é afiliada 

a grupos agricultores ceramistas demograficamente mais densos em relação ao grupos 

caçadores-coletores mais antigos, os quais seriam correlatos à grupos indígenas Jê 

meridionais, estes conhecidos em fontes etno-históricas e etnográficas sob diversos 

etnônimos: Coroado, Guaianá/Guaianã, Kaingang, Xóckleng/Botocudo (SCHMITZ et al., 

2005; DE MASI, 2005). Seus sítios se espalham do estado de São Paulo ao Rio Grande do 

Sul, sendo encontrados inclusive no nordeste da Argentina, sendo lá denominada de Cultura 

Eldoradense (ARAÚJO, 2001). 

Sua cerâmica é caracterizada por ser em geral simples, com emprego de antiplástico 

de areia, quartzo e grãos de hematita, queima redutora, técnica modelada, com um 

acabamento de superfície com técnicas de alisamento, enegrecimento ou brunidura. Os 

vasilhames tendem a ser pequenos, paredes de espessura fina (3 a 11 mm). As formas dos 

vasilhames tendem a ser mais altas que largas, cônicas, hemisféricas, quase cilíndricas, de 

base arredondada (PROUS, 1992). 

Quanto às datações, as mais antigas se atribuíam ao Rio Grande do Sul (séculos I a 

VI AD). Para este estado, além do Paraná e da Argentina, ocorriam várias datações do 

século XIV AD, além de datações mais recentes atribuídas ao século XVIII AD (PROUS, 

1992). A cerâmica desta tradição ou sistema regional pode ser mais antiga do que se 

imagina, ao julgar pelos resultados estudados por De Masi (2005) entre sítios ceramistas no 

baixo vale do rio Canoas, Santa Catarina, cujas datações alcançaram de 790 a.C. até 2860 

a.C. 

A Tradição Tupiguarani do planalto curitibano apresenta a associação entre sítios 

habitação e sítios de acampamentos sazonais. No PR esses grupos deixaram vestígios por 

praticamente todo o território, em especial nos vales dos rios Paraná, Ivaí, Tibagi e Iguaçu. 

Eles ocupavam regiões com florestas úmidas e sua subsistência era baseada na agricultora, 

complementada com extrativismo. 

Aldeias de grupos portadores da cerâmica da Tradição Tupiguarani ocorreram 

intensivamente ao longo de todo o rio Paranapanema e Paraná e de seus afluentes em área 

de alta ou média encosta e mais raramente em terraços fluviais. Os acampamentos 

ocorreram nas proximidades de cursos d’água secundários e os sítios apresentam 

geralmente habitações ovais dispostas de forma irregular. 

Sua cerâmica é muito característica e abundante, com vasilhas de grandes 

dimensões, como também peças pequenas e rasas utilizadas como assadeiras. É 

caracterizada, ainda, pela presença de uma decoração policrômica com traços ou faixas 

retos ou curvos em preto ou vermelho, aplicados com pincel ou com o dedo, sobre fundo 

engobado branco ou creme. O antiplástico é o caco moído e em alguns casos o carvão, a 
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técnica de fabricação utilizada é o acordelamento e o tipo de decoração mais comum é a 

ungulada. 

Quanto à indústria lítica, predominam os artefatos polidos, como lâminas de 

machado, tembetás e pingentes. 

Os povos Tupiguarani tem a cerâmica como elemento diagnóstico e as datações 

indicam o período de 410 d.C., Sítio Jango Luís (município de Angatuba, SP), a 1480 d.C, 

Sítio Almeida (município de Tejupá, SP). Entretanto, as evidências de contato com os 

jesuítas atestam sua permanência até os séculos XVI e XVII. 

A Tradição Neobrasileira é atribuída aos sítios de contato, sítios que foram filiados 

pelos pesquisadores locais pertencente, principalmente à Fase Lavrinha. Está diretamente 

relacionada aos sítios Tupiguarani, onde, a partir do século XVI, começam a surgir na 

cultura material evidências de contato com populações de origem europeia e africana. A 

cerâmica dita Neobrasileira sincretiza o saber fazer dos indígenas (especialmente na 

confecção e queima) com adaptações trazidas por outros povos, como fundos planos, alças, 

bicos, pedestais, etc. 

 

8.5.4. Banco de dados do IPHAN 

 

Em consulta ao CNSA, disponível na página eletrônica do Sistema de 

Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA) do Centro Nacional de Arqueologia 

(CNA) do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) do IPHAN, pode-se 

contatar um total de 27.582 cadastrados de sítios arqueológicos em todo País (Brasil), para 

o estado do PR encontra-se 1.862 registros e para o município de Curitiba apresentou 

cadastro para 20 sítios arqueológicos (Tabela 39).  

 

Tabela 39 - Cadastros de Sítios arqueológicos para o município de Curitiba. 

CNSA Nome Descrição 

PR00102  Bairro Alto  Sítio cerâmico a céu aberto. Tradição Neobrasileira, Fase Lavrinha.  

PR00728  
Olaria 

Pellanda 1  
Sítio lítico a céu aberto.  

PR00729  
Olaria 

Pellanda 2  
Sítio cerâmico a céu aberto. Tradição Itararé.  

PR00730  Sanga  Sítio cerâmico a céu aberto.  

PR00731  Pinheiro  Sítio cerâmico a céu aberto.  

PR00759  
Olaria 

Pellanda 3  
Sítio cerâmico a céu aberto. Tradição Neobrasileira.  

PR01071  
Arroio da 

Prensa-1  

Sítio localizado a cerca de 200 m ao sul da rua João Gabardo Parolim, 

próximo ao oleoduto Olapa e ao acesso às cavas do rio Iguaçu. 
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CNSA Nome Descrição 

Ocupava o topo de uma encosta suave e era ladeado por dois córregos, 

afluentes da margem direita do arroio da Prensa.  

PR01072  
Arroio da 

Prensa-2  

Sítio localizado a cerca de 230 m ao sul da rua Ângela Gabardo 

Parolim, próximo do oleoduto Olapa e ao acesso às cavas do rio Iguaçu. 

Ocupava a porção mediana e quase plana de uma encosta suave, 

ladeada por dois córregos afluentes do arroio da Prensa.  

PR01073  
Arroio da 

Prensa-3  

Sítio localizado a 50m a oeste da rua Ângelo Gai. Estava sob as Linhas 

de Transmissão de Energia da Eletrosul, 112 m a oeste da torre 239. 

Distava 145 m da margem direita de um córrego afluente do arroio da 

Prensa. Ocupava a meia-encosta de suave elevação.  

PR01074  
Rio do 

Moinho  

Sítio localizado entre a rua Nicola Pellanda e a Estrada do Ganchinho, 

sob a Linha de Transmissão de Energia da Eletrosul (próximo à Torre E-

19). Ocupava a porção mediana e quase plana de uma elevação suave.  

PR01075  

Córrego 

Passo do 

Melo  

Sítio localizado entre duas Linhas de Transmissão de Energia da Copel 

e da Eletrosul, a leste das ruas Poeta Bernardo Guimarães e Josué 

Ferreira e, nas proximidades do Conjunto Residencial Monteiro Lobato.  

PR01076  
Florestas 

das Imbuias  

Sítio localizado a 1.340 m da margem direita do rio Iguaçu e a 40 m ao 

norte da rua Ilíria Maria Zonta Bonato. Distava 40m da margem 

esquerda de um córrego ladeado por banhados. Ocupava a meia-

encosta de uma elevação suave.  

PR01077  
Duas 

Lagoas-1  

Sítio localizado 140 m a leste da Linha de Transmissão de Energia 

(Eletrosul) e 220 m ao sul da rua Bortolo Pellanda. Distava 50 m da 

margem direita de um córrego afluente do rio Ponta Grossa.  

PR01078  
Duas 

Lagoas-2  

Sítio localizado próximo ao vértice das ruas Bortolo Pellanda e Nicola 

Pellanda; distava 24 m ao sul da primeira e 56m a oeste da segunda. 

Ocupava o topo de elevação suave, 170 m a leste de duas lagoas  

PR01079  
Canal do 

Iguaçu-1  

Sítio localizado na margem norte da rua Ernesto Luís Pellanda. Distava 

83 m da nascente de um córrego e 651 m da margem direita do rio 

Iguaçu. Ocupava a alta-encosta e o topo de suave elevação.  

PR01080  
Canal do 

Igyaçu-2  

Sítio localizado no final da rua Ernesto Luís Pellanda, no pátio da 

residência do proprietário do terreno. Ocupava o topo de uma elevação 

suave. Pequenas concentrações de material arqueológico ocupavam 

um espaço elíptico.  

PR01082  
Mata do 

Santana  

Sítio-habitação localizado a 51 m a oeste da rodovia BR-116 e a 218 m 

ao norte da rua Jorge Tortato. Ocupava terreno plano com leve 

declividade para leste.  

PR01083  
Arroio da 

Prensa-4  

Sítio-habitação localizado a 48 m da margem direita de um afluente do 

arroio da Prensa. Ocupava o topo de uma elevação. Foi encontrado a 

322 m a oeste da rua Ângelo Gai, na faixa de domínio de linha de 

energia da Copel; distava 116 m a leste da torre LT-UMB.  

PR01084  
Córrego 

Aterradinho  

Sítio-habitação localizado a 48 m da margem direita do rio Iguaçu e a 

cerca de 150 m do seu canal de retificação. Ocupava baixa encosta de 

uma elevação, ao lado de extensa várzea.  

PR01085  

Cemitério de 

Índios de 

Curitiba  

Sítio localizado a 75 m da margem oeste da rodovia BR 116 e a 620 m 

ao sul das instalações da Eletrosul situadas ao lado da mesma via. 

Distava 117 m da margem direita de um córrego, afluente do arroio da 

Prensa.  

Fonte: CNSA/SGPA, 20213. 

 

 
3 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1699 
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8.5.5. Aspectos etno-históricos 

 

O levantamento etno-histórico mostra que todo o território paranaense antes da 

chegada dos europeus era ocupado por populações indígenas de diferentes etnias. Os 

primeiros registros etnográficos da região do estado do PR se iniciaram após os processos 

de colonização do centro-sul do país, por meio das explorações territoriais praticadas pelas 

bandeiras que se deslocaram rumo ao Sul do país, desde meados do século XVI. Sendo 

assim, os registros referiam aos contextos sociais e geográficos deparados pelos 

bandeirantes ao longo do percurso que realizavam, principalmente pelas regiões 

interioranas do Brasil. É possível observar as áreas de ocupações de alguns desses grupos 

a partir do mapa etno-histórico produzido por Curt Nimuendaju, em 1944 (Figura 209). 

 

Figura 209 - Mapa etno-histórico produzido por Curt Nimuendaju (1944). 

 
Fonte: http://www.etnolinguistica.org (acessado em abril de 2021). 
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Contudo, é, de fato, impossível quantificar exatamente os grupos indígenas que 

habitavam o território paranaense antes e durante o período da colonização, especialmente 

porque muitos deles foram extintos e dizimados durante vários confrontos. Todavia, 

acredita-se em quantidades elevadas de povos indígenas, calcula-se que uma densidade 

populacional acima de 400 mil habitantes. Dentre as principais, os Xetás habitavam a serra 

dos Dourados, entre os rios Paraná e Ivaí, os kaingang habitavam as regiões de Palmas e 

Guarapuava e nas proximidades dos rios Tibagi e Ivaír e os Guaranis estavam ao longo das 

margens do rio Paraná e eram conhecidos como carijós, esses últimos ocuparam a região 

litorânea situada entre Cananeia (SP) e a Lagoa dos Patos (RS) (MOTA, 1998). 

Como reflexo desses apontamentos etnográficos, ressalta-se que a diversidade 

cultural não se encontrava mapeada apenas pelas quantidades de grupos e famílias, mas, 

também, pelos aspectos linguísticos e formas de organizações sociais. Por exemplo, a 

classificação linguística dos grupos étnicos concentrados na região do atual estado do 

Paraná está baseada, especialmente, em dois troncos linguísticos: Jê e Tupi-Guarani. 

Os Guarani ocuparam os vales e as terras adjacentes de quase todos os grandes 

rios e de seus afluentes. Raramente estabeleciam suas aldeias em rocas em áreas 

campestres. A maioria dos sítios arqueológicos da Tradição Tupi-guarani estão inseridos em 

áreas cobertas por florestas, seguindo o padrão de estabelecer as aldeias e as plantações 

em clareiras dentro da mata (MOTA, 2016). 

Na região em que se insere o município de Curitiba e seus arredores foi registrada, 

por cronistas e viajantes, a presença de grupos Jê, os Kaingang, durante os séculos XVIII e 

XIX. Os Grupos Tupi teriam residido em áreas próximas em outros períodos, os Carijó no 

litoral durante o século XVI, e no interior no século XVII, e os Guarani ao norte entre o final 

do século XIX e começo do século XX. A presença desses grupos tem sido objeto de 

reflexão acadêmica desde o final do século XIX, envolvendo áreas como linguística, 

antropologia, história e arqueologia (MOTA, 2016). 

Assim, conclui-se que, Curitiba teve sua ocupação pré-colonial associada a grupos 

de origem relacionado a região central do país (jê), grupos vindos do Norte (tupis), e grupos 

do Sul (guarani) (Figura 210). 

 

 

 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

345 

Figura 210 - Detalhe do “Mapa Etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes” de Curt Nimuendaju 

1944. 

 
Fonte: http://www.etnolinguistica.org (acessado em abril de 2021). 

 

8.5.6. Aspectos históricos do município de Curitiba 

 

Conforme constatado nos dados apresentados, tanto os registros arqueológicos 

quanto levantamento etno-históricos, ratificam que ‘Curitiba antes de Curitiba’, no período de 

contato com os colonizadores europeus era povoada por diversas sociedades indígenas 

horticultoras, caracterizadas pela produção de cerâmicas e instrumentos líticos, dos troncos 

linguísticos Jê e Tupi-Guarani. 

Muitas das informações históricas sobre a colonização da região advêm das 

explorações realizadas por viajantes enviados das coroas ibéricas, com o interesse de 

mapear e levantar as regiões interiores da América do Sul entre os séculos XVI a XVII, 

procurando vias de passagem entre o Atlântico e o Pacífico e recursos valiosos, como 

pedras e metais preciosos (FERREIRA, 1996). 

Assim, com o propósito de constituir-se centros de povoação e a posse dos 

territórios, a coroa espanhola estabeleceu em 1610 a Província Del Guairá, durante o 

período do Tratado de Tordesilhas, tinha como limites o rio Iguaçu (ao sul), o rio Paraná (à 

oeste), a linha do Tratado de Tordesilhas e o Oceano Atlântico, que funcionava como limite 

natural, à leste, abrangendo quase todo o território paranaense e parte do atual Paraguai. 

Ainda no século XVII, no ano de 1693, o capitão povoador Matheus Martins Leme, fundou a 

Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A Vila só mudou de nome em 1721, quando foi 

escolhido o nome Curitiba. 
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“Curitiba é uma palavra de origem Guarani: kur yt yba quer dizer 'grande 

quantidade de pinheiros, pinheiral', na linguagem dos índios, primeiros 

habitantes do território. Nos primórdios da ocupação humana, as terras 

onde hoje está Curitiba apresentavam grande quantidade de Araucaria 

angustifolia, o pinheiro-do-Paraná”4. 

 

Abandonada pelos governantes da Capitania de São Paulo, Curitiba passou por 

períodos de escassez econômica. A prosperidade só viria a partir de 1812, com o 

tropeirismo. Ponto estratégico do caminho do Viamão a São Paulo e às Minas Gerais, o 

povoado viu crescer o comércio com a passagem dos tropeiros. Logo, Curitiba foi elevada à 

categoria de sede de comarca por intermédio de alvará Imperial, de 19 de dezembro de 

1812, e elevou-se à condição de cidade pela lei da província de São Paulo nº 5 de 5 de 

fevereiro de 1842. Pela Lei Imperial nº 704, de 29 de agosto de 1853, Curitiba tornou-se 

capital da recém-criada província do Paraná, desmembrada da de São Paulo (FERREIRA, 

1996). A concepção de prosperidade perpassa sem dúvida pela influência dos imigrantes 

que chegaram neste período em Curitiba, europeus, asiáticos, africanos e famílias de 

diversas parte do Brasil. Reforçando a formação do perfil da cidade e contribuindo para a 

formação da estrutura econômica, social e cultural, estabelecendo a imagem de Curitiba. 

 

 Região do Cascatinha 

 

A região onde pretende-se implantar o empreendimento Residencial Parque das 

Artes, localizada as margens do vale do rio Barigui, drenagem da bacia hidrográfica do 

Iguaçu, situada no primeiro planalto paranaense. Teve sua ocupação intensificada a partir 

do ano de 1870 com a chegada de colônias de imigrantes europeus que estabeleceram em 

diversas partes do território.  

O bairro Cascatinha tem sua gênese na expansão da Colônia Santa Felicidade, 

constituída por famílias italianas que chegaram à região nas últimas décadas do século XIX. 

As características do bairro ainda mantem traços da arquitetura da antiga colônia italiana e 

paisagens que remetem a esse passado fulgente.  

Ainda é possível reconhecer os traços culturais das velhas colônias nas construções 

remanescentes, como é o caso da antiga Casa do Calisto (Figura 211) inserida na área do 

Empreendimento Residencial Parque das Artes, sendo está incluída no Projeto de 

preservação, como “Casa das Artes”.  

 

 
4 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/curitiba/historico 
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Figura 211 - Vista da Fachada do Casa do Calisto. 

 

 

8.5.7. Banco de dados do IPPUC 

 

O levantamento realizado em 30 de abril de 2021, junto IPPUC, a Casa do Calisto 

está cadastrada como uma UIP, caracterizada como Estilo Colonial Italiano. Além da Casa 

do Calisto, outras unidades 15 unidades são cadastradas na prefeitura, com este estilo 

arquitetônico, a grande maioria localizadas no bairro Santa Felicidade, na av. Manoel Ribas 

(Tabela 40).    

De acordo com a Prefeitura de Curitiba5 “As Unidades de Interesse de Preservação 

(UIP) são imóveis, particulares ou públicos, os quais o Município tem interesse em preservar 

e conservar por seu significativo valor histórico, arqueológico, artístico, arquitetônico, 

etnográfico, natural, paisagístico ou ambiental. 

Pelo Decreto 1850/2012, a Prefeitura de Curitiba estabelece condições para a 

concessão e transferência de Potencial Construtivo da UIP, que vai possibilitar aos 

proprietários a proteção e a preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental de 

interesse do Município” 

 

Tabela 40 - Cadastros de Unidade de Interesse de Preservação, estilo colonial italiano, para o 

município de Curitiba. 

ID Nome Endereço Bairro Fonte 

1 Armazém Parolin R. Nicola Pellanda, 3660 Tatuquara IPPUC 

2 Av. Manoel Ribas, 3365 Av. Manoel Ribas, 3365 Cascatinha IPPUC 

3 Av. Manoel Ribas, 5087 Av. Manoel Ribas, 5087 
Santa 
Felicidade 

IPPUC 

4 Av. Manoel Ribas, 5365 Av. Manoel Ribas, 5337 Santa IPPUC 

 
5 Fonte: http://www.ippuc.org.br/seuc/equipamentosurbanos.html 

javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=5457'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4798'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4829'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4830'%20%20);
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ID Nome Endereço Bairro Fonte 

Felicidade 

5 Av. Manoel Ribas, 6052 Av. Manoel Ribas, 6052 
Santa 

Felicidade 
IPPUC 

6 Av. Vereador Toaldo Túlio, 227 Av. Vereador Toaldo túlio, 227 
Santa 
Felicidade 

IPPUC 

7 Casa Antônio Escorsin Av. Ver. Toaldo túlio, 3335 São Braz IPPUC 

8 Casa Culpi Av. Manoel Ribas, 8440 Butiatuvinha IPPUC 

9 Casa Cuman Av. Ver. Toaldo túlio, 2069 São Braz IPPUC 

10 Casa do Calisto Av. Cândido Hartmann, 3070 Cascatinha IPPUC 

11 Casa Arcos Av. Manoel Ribas, 5985 
Santa 

Felicidade 
IPPUC 

12 Casa dos Gerânios Av. Manoel Ribas, 4711 
Santa 
Felicidade 

IPPUC 

13 Casa Manfron Av. Napoleão Manosso, 207 Butiatuvinha IPPUC 

14 Moinho Cascatinha Av. Manoel Ribas, 4681 
Santa 
Felicidade 

IPPUC 

15 R. Antônio Escorsin, 1440 R. Antônio Escorsin, 1440 São Braz IPPUC 

16 R. Professor João Falarz, 925 R. Prof. João Falarz, 925 Orleans IPPUC 

Fonte: IPPUC, 2021. 

 

Quadro 17 - Detalhamento do cadastro Casa do Calisto junto a Prefeitura de Curitiba. 

CASA DO CALISTO 

Identificação 

Código 4801 

Tema Patrimônio Histórico Edificado 

Equipamento 
Unidade de Interesse de 
Preservação 

Tipo Equipamento Estilo Colonial Italiano 

Dependência Administrativa Particular 

Data da Última Atualização 01/06/2020 

Conveniado com a PMC Não 

Localização 

Rua av. Cândido Hartmann 

Número 3070 

Complemento 
Transversal a rua Nicolau Jose 
Gravina 

Bairro Cascatinha 

Quadricula I8 

Regional Santa Felicidade 

Município Curitiba 

Benfeitoria e Programa Programa Alerta 75 - UIP 

javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=5337'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4834'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4803'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4860'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4804'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4801'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4833'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4828'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=5445'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=7276'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4807'%20%20);
javascript:abrirequi(%20'mostrarequipamento.php?cd_equi=4659'%20%20);
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CASA DO CALISTO 

Acessibilidade Não Informada  

Atividade UIP em estilo Colonial Italiano  

Observações Imóvel restaurado  

Fonte: IPPUC, 2021. 

 

8.5.8. Resultados da Pesquisa de Campo  

 

As atividades desenvolvidas durante a visita técnica em arqueologia na área do 

empreendimento residencial Parque das Artes foram realizadas de acordo com os princípios 

da arqueologia preventiva, buscou-se identificar “in sito” as áreas com maior ou menor 

potencial para presença de sítios arqueológicos e propor formas de gestão para a 

preservação do patrimônio arqueológico.   

Á abordagem desenvolvida foi assistemática e oportunística, consistiu no 

levantamento da área através de informações orais, vistoria de superfície da área com 

indicações do terreno e evidências da vegetação (paisagens) (EVANS e MEGGERS, 1965; 

NEVES, 1984). Esta forma de levantamento é ideal para diagnosticar previamente as áreas 

que serão impactadas, pelo fato de permitir um reconhecimento do potencial arqueológico 

da área, sem a realização de intervenções subsuperficiais. 

Com a metodologia aplicada foi possível percorrer (caminhamento) a área projetada 

para o referido empreendimento e seu entorno imediato, sendo que as porções com a 

superfície limpas e cortes no terreno foram submetidos a prospecções não interventivas de 

maior intensidade (varreduras em superfície) (Figura 218). 

 

Figura 212 - Vistoria de superfície e corte no 

terreno (barranco). 

Figura 213 - Vistoria de superfície em área com 

boa visibilidade.  

  

Coord. UTM: 22J 669624.29m E/7187251.96m S Coord. UTM: 22J 669670.99m E/7187197.97m S 
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Figura 214 - Vistoria de superfície e solo revirado 

(Árvore Caída). 

Figura 215 - Caminhamento e vistoria de 

superfície em área com boa visibilidade. 

  

Coord. UTM: 22J 669590.00m E/7187317.00m S Coord. UTM: 22J 669706.02m E/7187207.42m S 

  

Figura 216 - Conversa com morador local para 

esclarecimentos sobre o patrimônio arqueológico 

e consulta. 

Figura 217 - Detalhe, forno de tijolos situado ao 

fundo da Casa do Calisto. 
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Figura 218 - Mapa de caminhamento na área do empreendimento e entorno imediato. 

 

 

Os estudos apresentados neste diagnóstico arqueológico sobre a área de interesse 

para a implantação do condomínio residencial Parque das Artes, resultou num 

conhecimento prévio sobre a região, legando-nos um quadro amplo e diversificado a 

respeito das ocupações humanas pretéritas. Assim, pode-se afirmar que se trata de uma 

área de significativo potencial arqueológico. 

Durante a vistoria arqueológica em superfície, identificou-se ocorrências de vestígios 

históricos, atestando o potencial arqueológico da área. Tanto o fragmento de faiança fina, 

quanto os restos construtivos encontrados na ADA do empreendimento, devem estar 

associados a primeira habitação do local, Casa do Calisto, atualmente, encontra-se 

reformada e cadastrada pela prefeitura municipal como UIP. O traçado do leito da estrada 

identificado na AID, caracterizados por cortes nos barrancos, aponta, provavelmente, para 

um caminho interno, ligando a Casa do Calisto a antiga via que se chegava ao Centro da 

cidade de Curitiba, atual av. Manoel Ribas. 
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Figura 219 - Registro de vestígio móvel, 

fragmento de faiança, na ADA. 

Figura 220 - Detalhe decoração do fragmento de 

faiança (floral). 

  

Coord. UTM: 22J 669601.36m E/7187284.59m S  

  

Figura 221 - Registro de resto construtivo, tijolo 

de barro prensado, na ADA. 

Figura 222 - Concentração de vestígios 

construtivos, peças de tijolo, piso e telha na ADA.  

  

Coord. UTM: 22J 669543.39m E/7187275.25m S Coord. UTM: 22J 669543.39m E/7187275.25m S 

  

Figura 223 - Vestígio de corte em barranco de 

antigo de leito de estrada AID. 

Figura 224 - Vista da paisagem do antigo leito de 

estrada inserido na mata densa AID. 
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Em síntese, a região demonstra–se rica no que concerne ao patrimônio arqueológico 

brasileiro, considerando os diversos sítios arqueológicos já registrados em pesquisas 

iniciadas ainda na década de 60 do século passado. A maioria dos vestígios arqueológicos 

identificados na região está relacionado a grupos do período pré-colonial, caçadores-

coletores (material lítico), horticultores (material cerâmico) e as fases de contato e histórica 

(faianças, vidros, cerâmica regional, estrutura de edificações, etc.). 

Todas essas evidências já registradas para região nos revelam complexos processos 

de interação social e cultural, ocorridos ao longo dos últimos 11 mil anos, ainda pouco 

estudada do ponto de vista arqueológico, portanto, passíveis de contribuírem na explanação 

de fenômenos em escala temporal e regional.  

Do ponto de vista paisagístico as características topográficas, hidrográficas e 

vegetativas conferem à região um conjunto de fatores que é extremamente favorável à 

ocupação humana. A grande disponibilidade de água poderia ter atraído as populações 

humanas em períodos de maior aridez, como no Holoceno Médio. Ao mesmo tempo a 

disponibilidade de recursos, vegetativos, possibilitava o sustento de grupos caçadores 

coletores de pequeno e médio porte. A relativa fertilidade do solo por sua vez permitia a 

implantação de sociedades horticultoras como os diversos grupos de Jê e Tupi-Guarani. A 

topografia ora plana ora acidentada na região, poderia permitir que diferentes grupos se 

instalassem de acordo com as especificidades do relevo. Desta maneira grupos com 

preferências para áreas mais planas como os horticultores e grupos de caçadores coletores 

que preferiam áreas mais acidentadas, poderiam se instalar com facilidade na região.  

Deste modo, do ponto de vista arqueológico as existências de inúmeros sítios, tanto 

de caçadores coletores como de horticultores ceramistas, evidenciam o uso constante desta 

paisagem. 

Por fim e não menos importante temos as ocupações históricas, que como pudemos 

ver, foram de especial importância no cenário do desenvolvimento econômico, social e 

cultural da região. A começar pela implantação das vilas e a exploração do território, o 

processo dos tropeiros, a imigração estrangeira e nacional, e a intensificação da agricultura 

nas últimas décadas, desempenharam, e desempenham, papel primordial para a história 

econômica e social do estado do Paraná. Ao mesmo tempo as especificidades desta 

ocupação com costumes e tradições muito especificas denotam a importância de se 

resgatar este patrimônio cultural e imaterial. 

Cabe ressaltar que o presente diagnostico é de caráter amostral e, embora tenha 

abarcado os diversos compartimentos topográficos observados, esteve restrita ao exame 

extensivo e superficial de apenas áreas dotadas de visibilidade arqueológica em função de 

ação antrópica ou natural.  
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Portanto, diante do quadro exposto, pode-se conferir que para as áreas de 

influencias do empreendimento (ADA, AID e AII), todas, possuem potencial arqueológico 

significativo, tornando-se evidente a necessidade da realização de um Levantamento 

Arqueológico Interventivo, Sistemático e Intensivo na ADA em consonância à implantação 

do empreendimento, a fim de se exaurir as possibilidades em relação a eventuais danos ao 

patrimônio arqueológico porventura ali ainda existente em subsuperfície.  

Deste modo, considerando o significativo potencial arqueológico regional, sugere-se, 

acionar o IPHAN-PR através do preenchimento da Ficha de Caracterização de Atividade 

(FCA), solicitando a sua análise e a elaboração de Termo de Referência Especifico (TRE) 

para o desenvolvimento da pesquisa arqueológica em conformidade com legislação em 

vigor.  

 

8.6. Análise Integrada do Diagnóstico 

 

O diagnóstico do meio físico apresentou que a área de influência do empreendimento 

está localizada sobre o Embasamento Cristalino (Pré-Cambriano) do Primeiro Planalto 

Paranaense (Planalto de Curitiba), sobreposto por sedimentos da Formação Guabirotuba 

(do período pleistoceno). Os componentes atuais da paisagem ligados ao relevo, geologia e 

geomorfologia refletem o produto de processos erosivos de longo tempo que rebaixaram o 

antigo nível dos terrenos Pré-Cambrianos da região. Quanto à pedologia, existe a 

predominância na área de solos de diferentes texturas desenvolvidos ou transportados de 

rochas gnáissicas e migmatiticas do Embasamento Cristalino, e de sedimentos 

inconsolidados que foram depositados nos vales dos rios a partir do período Quaternário.   

As condições pedológicas sobre a base geológica da região condicionaram o 

estabelecimento de formação vegetacional composta pela Floresta Ombrófila Mista (Floresta 

com Araucária), que juntamente com a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional 

Decidual compõe o bioma Floresta Atlântica que se distribui por vários estados do Brasil. A 

Floresta com Araucária se encontra atualmente bastante reduzida em toda sua área de 

distribuição, não sendo diferente a situação em nível regional onde a área de influência do 

empreendimento está localizada. Das vastas áreas florestadas que outrora cobriam a 

região, restam hoje apenas fragmentos de diferentes tamanhos dentro de uma matriz 

paisagística dominada por zonas urbanizadas e áreas descampadas. 

Duas sub formações da Floresta Ombrófila Mista se fazem presentes na área de 

influência em conformidade com a adaptação das espécies arbóreas aos compartimentos 

pedológicos. A primeira, a Floresta Ombrófila Mista Montana (geralmente contendo bastante 

araucárias), de maior porte estrutural e estratificação, presente em solos mais secos de 
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terrenos ondulados ou planos. A segunda, a Floresta Ombrófila Mista Aluvial que ocupa 

solos oriundos de depósitos sedimentares aluviais às margens de rios, estruturalmente de 

menor porte e geralmente apresentando baixa diversidade florística (onde a araucária 

raramente aparece). Somado a estas duas sub formações, também há presença de 

Formações Pioneiras de Influência Fluvial dominadas por vegetação herbácea que cobrem 

solos com maior teor de umidade, típicos de áreas mais baixas e que sofrem inundações 

sazonais frequentes (várzeas). 

A ADA sobreposta em solos mais consolidados, encontra-se muito alterada em 

relação à sua configuração ambiental original. A densa vegetação florestal primitiva foi 

suprimida há algumas décadas atrás para distintos uso do solo. Atualmente está recoberta 

por vegetação em estágio inicial de sucessão secundária (capoeirinhas e capoeiras baixas), 

além de araucárias isoladas ou em fileiras (cortina) e árvores exóticas (pinus, uva-do-japão 

etc.). Já a AID com complexo pedológico mais diversificado, apresenta remanescentes 

florestais ainda conservados (especialmente os situados dentro dos limites do Parque 

Barigui), áreas abertas (campestres e gramados) e zonas urbanizadas. 

O mosaico ambiental registrado para a área de abrangência da ADA e AID 

proveniente das interações entre os compartimentos pedológicos e a vegetação 

condicionaram a formação de habitats distintos que são ocupados por diferentes espécies 

da fauna silvestre. Mesmo encravadas numa malha urbana, essas áreas em seu conjunto 

ainda dão suporte à sobrevivência de várias espécies, com destaque para o grupo das aves 

que apresenta diversidade específica relativamente alta e o grupo dos mamíferos, com 

diversidade mediana. É destacado que a presença do PNM do Barigui (abrangido em 

grande parte pela AID) tem importante papel na manutenção da diversidade de espécies da 

avifauna e mastofauna local. Já para a herpetofauna (répteis e anfíbios) a diversidade de 

espécies é mais baixa, resultado da pressão que sofrem em ambientes urbanos, 

especialmente os anfíbios, grupo que apresenta várias espécies com alta sensibilidade a 

alterações ambientais, não tolerando interferências em seus hábitats.  A presença de água 

de melhor qualidade representa um dos fatores limitantes à sua sobrevivência.  

Ao se fazer uma análise da tendência ambiental evolutiva da área de influência em 

relação à situação ambiental atual, pode-se considerar que a ADA, mesmo que já se 

apresente ambientalmente bastante descaracterizada, deverá sofrer alterações ainda 

maiores com a implantação do condomínio residencial Parque das Artes. Partindo-se de 

uma situação em que não haveria a implantação do empreendimento, bem como, a não 

utilização do solo para outras finalidades, haveria a recuperação natural da floresta através 

de estágios sequenciais de sucessões secundárias, atingindo com o passar dos anos 

novamente o estágio de floresta clímax. No entanto, numa malha urbana e com a 
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implantação do condomínio, ou de outros que o sucedessem, o processo de recomposição 

florestal que atualmente se encontra em estágio de sucessão inicial será estancado. Em 

relação ao solo, deverá haver revolvimentos nos espaços definidos para a construção das 

unidades residenciais, o mesmo devendo ou podendo ocorrer nos espaços de usos comuns 

através da implantação de determinadas estruturas de descontração e lazer, e na 

pavimentação das vias de acesso ao condomínio. Pelo fato de a vegetação depender 

diretamente do solo para se fixar e obter os nutrientes vitais à sua sobrevivência, a 

implantação do condomínio, além da eliminação de algumas árvores isoladas, provocará a 

indisponibilidade de espaço para o reestabelecimento de vegetação florestal nas porções 

abertas. O não reestabelecimento da vegetação florestal, por sua vez, não permitirá a 

recolonização da área de várias espécies de fauna autóctone de habitats florestais, as quais 

apresentam dependência de vegetação arbórea de maior porte, além de aspectos sinérgicos 

com diferentes espécies vegetais. 

Apesar dos impactos que a implantação do empreendimento representará aos 

diferentes componentes dos meios físico e biótico, os efeitos desses de forma geral serão 

de baixa magnitude, levando-se em consideração que a área a ser ocupada será pequena e 

por já se encontrar ambientalmente bastante alterada. Para a vegetação, a ocupação do 

solo pelo empreendimento poderá ser compensada de diferentes formas como, por 

exemplo, com plantios de espécies florestais em outros espaços abertos ou então com 

adensamentos de espaços recobertos por vegetação florestal mais rala tanto na propriedade 

como em seu entorno.  

Para a fauna em geral, os efeitos dos impactos foram avaliados como sendo de 

pouca intensidade, tendo em vista que a comunidade faunística que atualmente habita a 

ADA ser composta em grande parte por espécies altamente tolerantes às alterações no seu 

habitat por atividades antrópicas. Mesmo com a implantação do empreendimento, várias 

espécies deverão permanecer, especialmente do grupo das aves e de mamíferos. A maioria 

das espécies desses grupos registradas na ADA apresentam ampla distribuição geográfica, 

populações bastante estáveis e adaptadas a viver em espaços de vegetação florestal em 

estagio inicial, áreas descampadas e zonas residenciais. No caso da implantação de um 

projeto paisagístico contemplando o plantio de árvores nativas com prioridade a espécies 

que produzem frutos, poderá haver a formação de um ambiente que forneça abrigo e 

alimento para muitas espécies, com a possibilidade de se tornar um local de atração de 

espécies que habitam os ambientes florestais do entorno. 

Já para a AID a implantação do condomínio não deverá afetar a dinâmica ambiental 

e ecológica dessa área, pelo fato do empreendimento estar situado em área urbanizada 

praticamente consolidada. Em uma avaliação mais genérica da AID, a tendência evolutiva 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

357 

ambiental é de estabilização, levando-se em conta a pouca probabilidade de que os 

remanescentes florestais presentes em terrenos particulares na área venham a ser 

suprimidos no futuro para outros tipos de uso do solo. Além disso, a presença da PNM do 

Barigui dentro da AID também contribui para que o processo evolutivo ambiental nessa área 

se mantenha estabilizado. 
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9. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

O presente relatório apresenta a identificação e a análise dos impactos ambientais 

que poderão ser gerados em decorrência do processo de implantação do empreendimento 

condomínio residencial Parque das Artes, situado em Curitiba, estado do PR, nas fases de 

planejamento, implantação e operação do empreendimento 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, considera-se 

impacto ambiental “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” 

 

Ao planejar ou projetar um empreendimento os responsáveis devem estar 

conscientes dos efeitos que a implantação e a operação podem causar sobre o meio 

ambiente. Assim sendo, a avaliação e estudo prévios dos possíveis impactos conduz a 

execução das etapas com maior segurança, aumentando as chances de contornar, evitar e 

minimizar impactos que de outra maneira poderiam degradar mais acentuadamente o 

ambiente e exigir implantação de medidas corretivas, muitas vezes de baixa efetividade, 

comprometendo recursos destinados a investimentos. 

Em relação a etapa de desativação, importante salientar que conforme a tipologia do 

empreendimento, imóvel residencial, esse uma vez implantado tende a permanecer, vista 

ser desconsiderada a hipótese de demolição do condomínio para novos usos. Em termos 

urbanísticos o cenário imobiliário brasileiro ainda não configura essa situação como 

possível, mas sim eventual, e para casos de construções mais antigas e de baixo coeficiente 

de aproveitamento. 

 

9.1. Metodologia 

 

A metodologia e os critérios selecionados para a identificação, interpretação e 

análise dos impactos ambientais contemplaram os atributos, que foram avaliados e 

classificados nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento, 

conforme segue: 
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• Natureza: positivo ou negativo; 

• Incidência: direta ou indireta; 

• Reversibilidade: reversível ou irreversível; 

• Abrangência: local ou regional; 

• Temporalidade (duração) de ocorrência: imediato, temporária, a curto, médio e 

longo prazo; 

• Probabilidade de ocorrência: certa ou incerta; 

• Magnitude: baixa, média ou alta; 

• Sinergia com outros impactos sim ou não. 

 

A avaliação das alternativas locacionais, bem como a desativação não se aplicam ao 

empreendimento em questão, tendo em vista que todo o projeto foi desenvolvido 

especificamente para a área e que, uma vez implantado, não há a previsão de desativação, 

até porque se trata de um empreendimento residencial. 

A análise ocorreu em três etapas distintas: 

• Identificação das ações geradoras de impactos ambientais; 

• Elaboração da matriz de identificação e apresentação dos impactos decorrentes 

das ações geradoras destes; 

• Quantificação e análise dos impactos. 

 

A partir da análise dos impactos é que serão estabelecidas as medidas preventivas, 

mitigadoras ou potencializadoras, bem como servirá para embasar os planos e programas 

de monitoramento e gestão ambiental do empreendimento. 

 

9.2. Meio Físico 

 

9.2.1. Fases de implantação e operação 

 

a) Geração e/ou aceleração nos processos físicos de dinâmica superficial 

 

A retirada necessária da vegetação para as obras e os trabalhos de terraplenagem, 

ainda mais, quando os serviços forem executados em períodos de maior pluviosidade, 

poderá dar início a processos erosivos. 

As condições geotécnicas na área passarão pelos processos inerentes à 

interferência antrópica sobre taludes, quando da execução de cortes e aterros que, se não 

devidamente projetados, protegidos e monitorados, poderão trazer instabilidade ao terreno, 
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gerando erosões e deslizamentos. Portanto, na fase de implantação este impacto possui 

significância maior. Na fase de operação não há risco evidente da ocorrência deste impacto. 

Dessa forma, este impacto pode ser considerado de natureza negativa, incidência 

direta, caráter reversível, abrangência local, temporalidade imediata, ocorrência incerta, 

magnitude baixa e tendo sinergia com o impacto de “Carreamento de sólidos e 

assoreamento da rede de drenagem”. 

 

b) Carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem 

 

Esse impacto é, até certo ponto, consequência da geração e/ou aceleração nos 

processos físicos de dinâmica superficial. O material exposto pela terraplenagem e retirado 

pelas águas pluviais será transportado e depositado em locais mais baixos indo, em última 

instância, até os cursos de drenagem local, resultando na redução da qualidade do corpo 

hídrico, caso não sejam adotadas medidas de controle necessárias. 

Caso venha a atingir os córregos, parte do material (de granulometria mais grossa) 

deposita-se imediatamente no fundo, enquanto que a porção mais fina permanece em 

suspensão por longo tempo, sendo transportada a maiores distâncias ao longo do canal 

fluvial. A condução desses sedimentos para as regiões alagadas ou corpos d’água pode 

acarretar no aumento dos parâmetros turbidez, cor e alterar as características fisiográficas 

desses corpos. Este assoreamento poderá causar a morte da flora e fauna bentônica e 

provavelmente dos ovos e larvas de peixes, além de modificar a flora aquática associada. 

Este impacto pode ser considerado de natureza negativa, incidência direta, caráter 

reversível, abrangência regional, temporário, ocorrência incerta, magnitude baixa e tendo 

sinergia com o impacto de “Geração e/ou aceleração nos processos físicos de dinâmica 

superficial”. 

 

9.3. Meio Biológico 

 

9.3.1. Flora 

 

Para a determinação dos impactos e a análise dos efeitos sobre a flora, foi levado 

em conta a implantação e a operação, e a presença de funcionários da empreiteira em todo 

o processo. 

Dentre os impactos negativos identificados para obra são elencados: 

comprometimento da cortina vegetal de araucária; corte de indivíduos arbóreos isolados na 

área de implantação do empreendimento; resíduos e poeira da construção civil sobre as 
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árvores da cortina vegetal, bosque e árvores isoladas que serão preservadas; atingimento 

da estrutura da raiz de árvores em função da movimentação do solo durante a construção; 

dano das árvores presentes no condomínio por vandalismo, roçada e outros; risco da 

presença de pessoas dentro do bosque retirando ou danificando vegetação. Importante 

salientar que o bosque encontra-se cercado e isolado, pelo proprietário. 

Como impactos positivos considerados estão a ampliação da cortina vegetal, 

incluindo árvores menores entre as araucárias e plantando uma ou mais fileiras, aumentado 

a densidade; supressão das espécies exóticas invasoras; e implantação do paisagismo. 

De acordo com a análise realizada, constatou-se que a maioria dos impactos serão 

adversos, ou seja, com efeitos negativos sobre a vegetação. Mas sua abrangência será em 

nível local, limitando-se a ADA. Por se tratar de um empreendimento previsto em área 

urbana, já degradada, os impactos sobre a vegetação podem ser considerados de baixa 

relevância. 

 

9.3.1.1. Fase de planejamento 

 

Não foram constatados impactos significativos na fase de planejamento, uma vez 

que não há previsão de alteração da área nessa fase. 

 

9.3.1.2. Fase de implantação 

 

a) Comprometimento da cortina vegetal de araucária 

 

Descrição 

Durante a implantação da obra, na ADA, irão ocorrer alterações do terreno 

relacionadas a compartimentos de topografia e drenagem, presença de veículos, 

maquinários e pessoas que poderá comprometer a cortina vegetal de araucária. Algumas 

árvores isoladas as quais se encontram previstas a serem preservadas, poderão estar 

sujeitas a danos, consequentes de um trânsito maior de maquinários e pessoas. 

 

Qualificação 

O impacto do comprometimento da cortina vegetal de araucária e árvores isoladas 

na fase de implantação é do tipo negativo, de incidência indireta, irreversível, abrangência 

local, poderá ocorrer de curto a médio prazo, de ocorrência incerta, magnitude baixa e com 

sinergia com o impacto de atingimento da estrutura da raiz de árvores. 
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b) Atingimento da estrutura da raiz de árvores em função da movimentação do 

solo durante a construção 

 

Descrição 

As árvores são muito sensíveis a movimentação do terreno por alterar a estrutura do 

sistema radicular o que pode comprometer os indivíduos como um todo, podendo levá-los a 

morte. A movimentação do terreno altera o nível do solo podendo deixar raízes expostas e, 

como consequência, a árvore afetada mais suscetível a queda em função de ventos e 

chuvas fortes. 

 

Qualificação 

O impacto de atingimento da estrutura da raiz de árvores em função da 

movimentação do solo durante a fase de implantação é do tipo negativo, de incidência 

direta, irreversível, abrangência local, a ocorrência poderá ser imediata até médio prazo, de 

ocorrência incerta, magnitude baixa e com sinergia com o impacto de comprometimento da 

cortina vegetal de araucária. 

 

c) Corte de indivíduos arbóreos isolados na área de implantação do 

empreendimento 

 

Descrição 

O corte de indivíduos arbóreos isolados será necessário para a construção dos 

blocos residências e dos acessos, além da adequação dos espaços de uso comum. 

Grande parte dos indivíduos arbóreos que serão suprimidos são de espécies 

exóticas invasoras. Mas essa atividade poderá provocar impacto para a fauna associada, 

que utiliza estas árvores como habitat e/ou para alimentação. Como são indivíduos isolados, 

não haverá alteração microclimática local.  

 

Qualificação 

O impacto do corte de indivíduos arbóreos isolados na área de implantação do 

empreendimento, durante a fase de implantação é do tipo negativo, de incidência direta, 

irreversível, abrangência local, imediato, de ocorrência certa, magnitude baixa. 
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d) Resíduos e poeira sobre a vegetação remanescente 

 

Descrição 

Durante a implantação da obra na ADA irão ocorrer alterações do terreno 

relacionadas a compartimentos de topografia e drenagem, presença de veículos e 

maquinários que irão gerar resíduos e poeira sobre o bosque, cortina vegetal de araucárias 

e árvores isoladas que serão preservadas.  

Este impacto sobre a cobertura vegetal, a depender da intensidade, poderá resultar 

em uma série de alterações como eliminação de espécies sensíveis, redução na 

diversidade, remoção seletiva das espécies dominantes, diminuição no crescimento e na 

biomassa e aumento da suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças (CETESB, 2014). 

Silva (2014), verificou o efeito do cimento sobre a superfície foliar em algumas 

espécies de árvores e constatou que houve formação de uma crosta que gerou o bloqueio 

de parte da luz incidente e obstrução dos estômatos, além de alterações nos teores de 

pigmentos fotossintéticos, na morfoanatomia e na composição nutricional, com redução nos 

teores foliares de ferro, entre outros sintomas. 

 

Qualificação 

O impacto de resíduos e poeira da construção civil sobre a vegetação remanescente, 

durante a fase de implantação é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, 

abrangência local, imediato, de ocorrência certa e magnitude baixa. 

 

e) Paisagismo 

 

Descrição 

O paisagismo contribui para a introdução de vegetação no ambiente urbano. 

Principalmente se ele buscar elementos como espécies típicas da flora local e elementos 

dos quintais agroecológicos. 

No contexto da valorização das espécies nativas tem-se a definição de jardins 

nativos, como uma proposta de jardinagem compatível com o meio ambiente, valorizando e 

priorizando a utilização de espécies nativas do ecossistema no qual está inserido (SPVS, 

2010). 

Outra abordagem de jardim que contribui com o aumento da biodiversidade são os 

quintais agroecológicos, que em uma mesma composição utilizam espécies ornamentais, 

hortaliças e ervas medicinais. Muitas vezes fazem parte de projetos de responsabilidade 

socioambiental, como um meio para a segurança alimentar em uma determinada 
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comunidade (ALMEIDA e GUERRA, 2014). Frutíferas, ervas aromáticas e hortaliças podem 

ser misturadas com as plantas ornamentais sem qualquer risco para a estética da 

composição (HENSEL e BECKER, 2007). Por exemplo, a floração da alcachofra ou da 

cebolinha possuem formas e cores fantásticas, assim como a folhagem de algumas 

hortaliças, em meio a espécies de flor da época. Além de aumentar os níveis de polinização, 

combatem insetos indesejáveis (LIFE STYLE, 2018).  

 

Qualificação 

O impacto da implantação do paisagismo durante a fase de implantação é do tipo 

positivo, de incidência direta, reversível, abrangência local, imediato, de ocorrência certa, 

magnitude baixa. 

 

9.3.1.3. Fase de operação 

 

a) Dano nas árvores presentes no condomínio por vandalismo, roçada e outros 

 

Descrição 

Durante a operação, na ADA, em função da presença dos moradores, funcionários e 

prestadores de serviços, poderá ocorrer danos nas árvores presentes no condomínio por 

vandalismo de pessoas, por impacto com automóveis e / ou por danos de roçada. Este 

impacto irá comprometer a estrutura da árvore, como copa, tronco e raiz, o que gera 

problemas fitossanitários que, eventualmente, podem deixar a árvore com risco de queda 

sobre construções, infraestrutura, veículos e pessoas. 

Para remediar estes impactos, será necessário manter um Programa de Educação 

Ambiental permanente, incluindo a elaboração e difusão de normas de conduta para 

moradores, colaboradores e prestadores de serviço. 

 

Qualificação 

O impacto de dano nas árvores presentes no condomínio por vandalismo, roçada e 

outros, durante a fase de operação é do tipo negativo, de incidência direta, irreversível, 

abrangência local, imediato, curto, médio ou longo prazo, de ocorrência incerta, magnitude 

baixa e sem sinergia com outros impactos. 
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b) Presença de pessoas dentro do bosque retirando ou danificando vegetação 

 

Descrição 

Durante a operação, apesar do Bosque Nativo Relevante se encontrar protegido e 

cercado em todo o seu perímetro, poderá ocorrer a presença de invasores retirando ou 

danificando a vegetação. Este impacto poderá comprometer componentes da estrutura do 

bosque, o que pode gerar danos para a flora e fauna. 

Para remediar este impacto recomenda-se a instalação de câmeras de vigilância em 

pontos mais frágeis do perímetro, a ser integrado ao sistema de segurança do condomínio. 

 

Qualificação 

O impacto da presença de pessoas dentro do bosque retirando ou danificando 

vegetação, durante a fase de operação é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, 

abrangência local, imediato, curto, médio ou longo prazo, de ocorrência incerta, magnitude 

baixa. 

 

c) Adensamento da cortina vegetal através do plantio de árvores menores entre 

as araucárias e introdução de uma ou mais fileiras para aumentar a densidade 

de árvores 

 

Descrição 

Durante a operação será realizado o adensamento da cortina vegetal por meio do 

plantio de outras espécies arbóreas nativas de menor porte entre as araucárias e em seu 

entorno. Esta medida ampliará o número de árvores, contribuindo com o isolamento 

acústico, visual e privacidade do condomínio. Além disso, esse conjunto servirá de abrigo, 

local para nidificação e alimento para a fauna. 

 

Qualificação 

O impacto do adensamento da cortina vegetal é do tipo positivo, de incidência direta, 

reversível, abrangência local, imediato, médio ou longo prazo, de ocorrência certa, 

magnitude média e com sinergia com o projeto paisagístico. 
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d) Supressão das espécies exóticas 

 

Descrição 

Durante a operação será realizada a supressão das espécies exóticas e substituição 

por espécies nativas, conforme o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Este impacto irá resgatar a identidade local através do plantio de espécies nativas da 

Floresta Ombrófila Mista que é típica da região de Curitiba e aumentar a diversidade, 

favorecendo a fauna. 

Árvore exótica invasora ocorre fora de seu limite natural e torna-se dominante, 

alterando processos ecológicos naturais (INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIAIS et al., 

1992; ZILLER, 2000; CARVALHO et al., 2014). São a segunda maior causa de extinção de 

espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e a saúde humana. 

Ao contrário de muitos problemas ambientais que se amenizam com o tempo, como a 

poluição química, as invasões biológicas se multiplicam, causando problemas que tendem a 

se agravar com o passar do tempo, impedindo que ecossistemas afetados se recuperem 

naturalmente (WESTBROOKS, 1998). O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), reconhece a 

Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o estado e estabelece normas de controle 

através da Portaria n° 059/2015, assim como a SMMA, através do Decreto n° 473/2008. 

 

Qualificação 

O impacto da supressão das espécies exóticas e substituição por espécies nativas, 

durante a fase de operação é do tipo positivo, de incidência direta, reversível, abrangência 

local, imediato, curto ou médio prazo a depender da espécie, de ocorrência certa, magnitude 

baixa. 

 

9.3.2. Fauna 

 

Para a determinação dos impactos e a análise dos efeitos sobre a fauna foi levado 

em conta a sequência de atividades necessárias para a implementação dos blocos 

residenciais e a presença de funcionários da empreiteira no local em todo o processo de 

implantação do empreendimento, abrangendo a etapa de planejamento, de implantação e a 

de operação (que se refere à venda e ocupação das unidades residências).  

Para os grupos de mamíferos e aves as alterações no habitat podem ser, 

dependendo das características ambientais, de diferentes magnitudes (PAGLIA et al., 2012; 

REIS et al., 2006; SICK, 1997). O mesmo ocorre para os anfíbios e os répteis que 

compartilham várias características ecológicas, fisiológicas e comportamentais que os 
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tornam bastante vulneráveis a alterações no meio em que vivem, principalmente alterações 

da cobertura vegetal original. Especialmente por apresentarem alta especificidade de 

habitat, baixa capacidade de deslocamento e serem muito sensíveis a mudanças ambientais 

causadas pela ação antrópica (GREENE, 1997; GIBBONS, 2000; GIBBS, 1998; PIANKA e 

VITT, 2003; DUELLMAN e TRUEB, 1994; BLAUSTEIN e JOHNSON, 2003; WAKE, 1991). 

Em decorrência dessas características, as variações ambientais, como a destruição, 

alteração e fragmentação dos seus habitats, causam enorme impacto nas populações 

chegando a eliminar populações locais (LIPS, 1999; CUSHMAN, 2006). 

Dentre os impactos negativos identificados para obra são elencados: supressão de 

vegetação, intervenção nas camadas superficiais do solo, geração de ruídos e vibrações, 

produção de poeiras e gases, contaminação de solos, de águas superficiais e subterrâneas, 

assoreamento e degradação dos corpos d’água e atividades cinegéticas. Com relação aos 

positivos, a implantação de um projeto de paisagismo. 

De acordo com a análise realizada constatou-se que a maioria dos impactos deverá 

ser do tipo adverso, ou seja, com efeitos negativos sobre a fauna. A abrangência será 

praticamente em nível local, limitando-se a ADA e a AID. Por se tratar de um 

empreendimento a ser implantado em um centro urbano, associado a atual configuração 

ambiental da área de influência e das características das obras, os impactos sobre a fauna 

deverão ser de baixa a média magnitude. 

   

9.3.2.1. Fase de planejamento 

 

 Para a fase de planejamento não estão previstos impactos sobre a fauna. 

 

9.3.2.2. Fase de implantação 

 

 Para esta fase do empreendimento estão previstos os impactos relacionados a 

seguir. 

 

a) Supressão de vegetação 

 

Descrição  

A remoção de parte da vegetação que cobre a ADA será necessária para a 

construção dos blocos residenciais e dos acessos, além da adequação dos espaços de uso 

comum. Essa ação deverá provocar a redução de espaços que fazem parte de territórios de 

espécies da fauna, consequentemente gerando a perda de habitats e deslocamentos de 
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indivíduos para espaços no entorno. A supressão de vegetação geralmente vem 

acompanhada de alterações relacionadas a compartimentos de topografia e drenagem 

acarretando alterações microclimáticas (como nível de umidade e temperatura) afetando 

diretamente as populações locais de fauna de uma determinada área. No momento da 

supressão da vegetação da ADA, possivelmente ocorrerá a morte de algumas espécies que 

não conseguirão escapar das atividades das obras, em especial anfíbios e répteis. Existe 

também risco de acidentes com espécies peçonhentas (serpentes) durante as atividades 

das obras tanto por parte dos operários quanto para os moradores locais durante o 

afugentamento destas espécies para outros fragmentos adjacentes. 

 Pelo fato da área estar recoberta em grande parte por vegetação em estágio inicial 

de sucessão secundária (capoeirinhas) e de vegetação herbácea composta basicamente de 

gramíneas (Poaceae), os efeitos desse impacto sobre a fauna como um todo deverão ser de 

média magnitude, pelo fato das espécies que habitam a área apresentarem em sua maioria 

alto grau de sinantropia, assim como, de ampla distribuição e com populações 

regionalmente estáveis, com nenhuma delas atualmente enquadradas em algum status de 

ameaça. O deslocamento de indivíduos para espaços no entorno poderá gerar aumento de 

competições territoriais inter e intraespecíficas, porém, se espera que não venham a afetar 

de forma significativa os aspectos populacionais das espécies na circunvizinhança. 

 

Qualificação 

O impacto de remoção de parte da vegetação na fase de implantação é do tipo 

negativo, de incidência direta, irreversível, abrangência local, imediato, de ocorrência certa, 

magnitude média e sinérgico com o impacto de intervenção no solo. 

 

b) Intervenção nas camadas superficiais do solo 

 

Descrição  

No início das obras para implantação dos blocos residenciais e a estruturação de 

novos acessos, poderá haver, além da supressão da vegetação, também intervenções nas 

camadas superficiais do solo, com possíveis retiradas de parte dessas. Os efeitos da 

atividade em questão sobre a fauna são pouco conhecidos, no entanto, em face às 

características ambientais da área do empreendimento, deverão ser de baixa relevância. 

 

Qualificação 

O impacto da atividade de intervenção na superfície na fase de implantação é do tipo 

negativo, de incidência direta, irreversível, mas em parte atenuável, abrangência local, 
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imediato, de ocorrência certa, magnitude baixa e sinérgico com o impacto de remoção da 

vegetação. 

 

c) Assoreamento e degradação dos corpos d’água 

 

Descrição  

A ocorrência de chuvas mais fortes durante o período das obras poderá provocar o 

carreamento de solo exposto a corpos d’água, ocasionando assoreamento e degradação 

desses. Os efeitos do impacto em questão sobre a fauna podem ser diversos, 

especialmente em espécies altamente dependentes desse ambiente, com possíveis 

reduções populacionais. Considerando as atuais condições ambientais da área esse 

impacto é considerado como de média relevância. 

 

Qualificação 

O impacto de assoreamento e degradação de cursos d’água na fase de implantação 

é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, abrangência local, de curto prazo, de 

ocorrência incerta, magnitude média e sinérgico com o impacto de intervenção nas camadas 

superficiais do solo. 

 

d) Geração de ruídos e vibrações 

 

Descrição  

Outro impacto sobre a fauna que certamente será produzido durante a fase de 

implantação é a geração de ruídos e vibrações pela utilização e maquinário e equipamentos 

diversos nas diferentes etapas das obras. Esse impacto também deverá ser produzido pelo 

trânsito de caminhões para transporte de material de construção e retirada de resíduos. O 

principal efeito desse impacto para a fauna poderá ser a geração de estresse e possível 

afugentamento de indivíduos de certas espécies animais que habitam a ADA e o entorno 

imediato que abrange parte da AID. Embora seja algo possível de ocorrer, considera-se os 

efeitos desse impacto como de baixa intensidade, haja vista a fauna local já estar em grande 

parte adaptada a ruídos e vibrações produzidos por diferentes fontes, como, por exemplo, o 

trânsito de veículos nas ruas das imediações da ADA. 
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Qualificação 

O impacto da geração de ruídos e vibrações nesta fase é do tipo negativo, de 

incidência indireta, reversível, abrangência local, temporário, de ocorrência certa, magnitude 

baixa e não sinérgico com outros impactos. 

 

e) Produção de poeiras e gases 

 

Descrição  

Durante as obras de construção dos blocos residenciais haverá a produção de 

poeiras decorrentes do uso de cimento e outros materiais, além da possível emissão de 

gases por queimas de combustível e outros produtos. Esse impacto deverá ocorrer 

especialmente na ADA, com possíveis alterações temporárias na qualidade ambiental da 

área, podendo afetar a fauna. Para este impacto é difícil de se mensurar os efeitos 

provocados sobre o ambiente e consequentemente sobre a fauna, haja visto o pouco 

conhecimento científico que se tem a respeito. Em princípio, não são esperadas alterações 

significativas nas condições ambientais, sendo, dessa forma, considerado também um 

impacto de pouca significância sobre a fauna. 

 

Qualificação 

O impacto da geração de gases e poeiras na fase de implantação é do tipo negativo, 

de incidência indireta, reversível, abrangência local, temporário, de ocorrência incerta, 

magnitude baixa e não sinérgico com outros impactos. 

 

f) Contaminação de solos, de águas superficiais e subterrâneas 

 

Descrição 

Nas atividades de terraplenagem para os canteiros de obras para a construção das 

unidades residenciais, 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 poderão ser afetadas pela ingestão de contaminantes ou contato com a pele. 

Também o manuseio e acondicionamento inadequado de substâncias diversas 

utilizadas na construção dos blocos residenciais poderá provocar a poluição/contaminação 

do solo e de cursos d'água superficiais e subterrâneos. Espécies da fauna poderão sofrer os 

efeitos deste impacto de formas distintas em caso de contatos com essas substâncias em 
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volume que seja suficiente para promover alterações fisiológicas em seus organismos, 

podendo inclusive levar indivíduos ao óbito. 

 

Qualificação 

Este impacto é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, abrangência 

regional, a médio prazo, de ocorrência incerta, magnitude média e não sinérgico com outros 

impactos. 

 

g) Atividades cinegéticas 

 

Descrição 

Devido a presença de pessoal (operários) para a execução das obras de construção 

do empreendimento, poderão haver atividades cinegéticas (como a caça) na área, 

principalmente pelo fato de haver na ADA e AID a presença de espécies potencialmente 

cinegéticas, caso de tatus Dasypus sp. e jacuguaçu Penelope obscura, entre outras. 

 

Qualificação 

Este impacto é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, abrangência local, 

temporário, de ocorrência incerta, magnitude baixa e não sinérgico com outros impactos. 

 

h) Atropelamentos da fauna  

 

Descrição 

Dada a localização do empreendimento em área urbana, ocorre normalmente a 

movimentação de veículos na região. A movimentação também ocorrerá dentro da ADA em 

face ao transporte de materiais e pessoal das obras. É possível que durante as obras haja a 

incidência de atropelamentos da fauna de modo geral.  

 

Qualificação 

Este impacto é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, abrangência local, 

temporário, de ocorrência incerta, magnitude baixa e não sinérgico com outros impactos. 
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9.3.2.3. Impactos na Fase de Operação 

 

a) Poluição e contaminação de solos e cursos d’água por efluentes domésticos 

 

Descrição 

Na fase de operação (ocupação) das unidades residenciais poderá haver a poluição 

e contaminação de cursos d’água por efluentes domésticos caso não seja feita a coleta e 

destinação correta a uma rede de esgotos, ou então, a implantação de um sistema 

alternativo de tratamento de efluentes de todos os blocos do condomínio. As espécies de 

fauna que poderão sentir os maiores efeitos da poluição e contaminação de cursos d’água 

são as do grupo dos anfíbios, além de algumas aves e mamíferos de habitat aquático. 

 

Qualificação 

Esse impacto é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, abrangência 

regional, médio prazo, de ocorrência incerta, magnitude média e não sinérgico com outros 

impactos. 

 

b) Presença de animais domésticos 

 

Descrição 

A presença de animais domésticos, como cães e gatos na área do condomínio 

(incluindo o fragmento florestal) poderá se tornar um vetor de estresse ou então de 

perseguição, captura e morte de animais, especialmente pequenos lagartos, mamíferos e 

aves. Esse impacto poderá ser de maior magnitude se ocorrer no entorno da área destinada 

às construções, ou seja, na AID tendo em vista a presença nesta área de espécies 

tipicamente florestais (que habitam os fragmentos de florestas) e que geralmente 

apresentam populações com menor número de indivíduos. 

 

Qualificação 

Esse impacto é do tipo negativo, de incidência direta, reversível, abrangência local, 

imediato, de ocorrência incerta, magnitude baixa e não sinérgico com outros impactos. 
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c) Acesso de pessoas ao remanescente florestal presente na área do condomínio 

 

Descrição 

A presença de bosques em áreas de condomínios geralmente se constitui de atrativo 

para que moradores adentrarem a estes despertados pela curiosidade de ver o que ali 

existe, ou então, em busca por madeira (lenha), frutas silvestres e sementes comestíveis, 

especialmente o pinhão. Para o fragmento florestal presente na propriedade onde será 

implantado o condomínio existe grande disponibilidade de pinhão no período de produção, 

tendo em vista a presença de várias araucárias localizados em diferentes pontos na área. 

O acesso de pessoas de forma descontrolada e inadequada a este fragmento poderá 

resultar em efeitos negativos distintos à vegetação e consequentemente à fauna local. 

Destaca-se, entre outros, os processos erosivos no solo que poderão culminar com o 

assoreamento da nascente de água ali presente, e, por conseguinte, colocar em risco o 

habitat da rã-de-riacho Crossodactylus caramaschii, espécie indicadora de qualidade 

ambiental. Outros efeitos consistiriam na geração de estresse que poderia interferir nos 

aspectos comportamentais e reprodutivos de algumas espécies de fauna, e também, a 

diminuição de fonte de alimento aos animais (pela coleta de pinhões), sendo a cutia 

Dazyprocta azarae que se alimenta de brotos e principalmente de sementes de várias 

espécies florestais incluindo o pinhão nos meses de inverno. 

 

Qualificação 

Esse impacto é do tipo negativo, de incidência tanto direta como indireta, reversível, 

abrangência local, médio prazo, de ocorrência incerta, magnitude média e não sinérgico 

com outros impactos. 

 

d) Projeto de Paisagismo 

 

Descrição 

É evidente a importância dos remanescentes de vegetação nativa em bom estado de 

conservação (matas ciliares) na AID e na AII, pois estas atuam como refúgios para diversas 

espécies com os mais variados requerimentos de habitat e atuam como corredores para 

dispersão de muitas espécies para outras áreas. Diversos estudos evidenciam a importância 

da vegetação nativa para a fauna e que sua substituição por monoculturas diversas, 

pastagens ou urbanização geram uma redução na riqueza das espécies até mesmo sua 

extinção local devido à simplificação do habitat, diminuição da diversidade de recursos 

alimentares e aumento da severidade climática e poluição 
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Um projeto de paisagismo na ADA poderá servir de atrativo de colonização de 

algumas espécies animais, mais especificamente para espécies frugívoras (que se 

alimentam de frutos) e nectarívoras (base alimentar composto de néctar de flores), além de 

outras de guildas distintas e que podem viver tanto no solo como nos diferentes estratos 

florestais. Para tornar a área mais atraente à fauna é recomendado que seja feito o manejo 

de espécies vegetais exóticas ali presentes, com a substituição dessas por plantas nativas, 

especialmente por aquelas que produzam flores e frutos e que atraem certos elementos da 

fauna. 

 

Qualificação 

Este impacto é do tipo positivo, de incidência indireta, reversível, abrangência local, 

médio prazo, de ocorrência certa, magnitude baixa e não sinérgico com outros impactos. 

 

9.4. Meio Antrópico 

 

9.4.1. Fase de implantação 

 

a) Modificação no cotidiano da população do entorno 

 

Descrição 

A implantação de qualquer empreendimento tende a gerar alterações no cotidiano da 

população residente em seu entorno, manifestadas por incômodos relativos aos ruídos, à 

poeira e à presença da contingência de trabalhadores transitando na região, assim como 

aos riscos de acidentes decorrentes do aumento do tráfego no local. 

Ainda, a circulação de caminhões tanto para entrega de material quanto para 

movimentação de solo corresponde a mais de 65 mil m³ será sentida pelos moradores, haja 

visto que o trânsito, já congestionado em horários de pico, tenderá a ficar mais lento. 

 

Qualificação 

Este impacto apresenta natureza negativa, incidência direta, caráter reversível, 

abrangência local, temporalidade imediata, duração temporária, com probabilidade certa de 

ocorrência, magnitude média, havendo sinergia com os impactos de ruídos (meio físico) e 

de tráfego (meio urbano). 
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b) Aumento na oferta de empregos e consequente melhoria da renda familiar, do 

poder aquisitivo e da qualidade de vida 

 

Descrição 

Tendo em vista a demanda por mão de obra para a implantação do condomínio 

residencial Parque das Artes, deverá ocorrer aumento da oferta de empregos na AID e na 

AII, gerando um impacto positivo de curta duração e pequena magnitude, na região. 

Apesar deste efeito ser muito localizado para a região, ressalta-se que ele provocará 

um aumento da oferta de empregos temporários que determinará uma pequena 

dinamização econômica regional. A mobilização de mão de obra significa a geração de 

postos de trabalho que contribuirá para aumentar a renda familiar dos operários contratados, 

influenciando, por consequência, no aumento da demanda por bens e serviços.  

 

Qualificação 

Este impacto apresenta natureza positiva, incidência direta, caráter reversível, 

abrangência regional, temporalidade imediata, duração temporária, com probabilidade certa 

de ocorrência, magnitude média e sem sinergia com outros impactos. 

 

c) Aumento da arrecadação de impostos 

 

Descrição 

Durante a construção do empreendimento, previsto para durar 24 meses para o 

condomínio 1 (Torres 1 e 2) e 36 meses para o condomínio 2 (Torres 3 a 7), que totalizará 

mais de 22 mil m² de construção, e considerando o CUB6 do mês corrente R16 de alto 

padrão R$ 2.327,01, o custo estimado é de próximo a 50 milhões, considerando uma 

proporção de 40% de mão de obra, o Imposto Sobre Serviços (ISS) representaria algo em 

torno de 1 milhão de reais. 

A obra sofrerá ainda incidência de mais impostos e tributos, tais como imposto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS). 

 

 

 

 

 
6 Custo Unitário Básico da construção civil, fornecido pelo SINCUSCON – Sindicato da Industria da Construção 

Civil do Paraná https://sindusconpr.com.br/coeficientes-de-atualizacao-de-valores-315-p 
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Qualificação 

Este impacto apresenta natureza positiva, incidência direta, caráter reversível, de 

duração temporária, abrangência regional, temporalidade imediata, com probabilidade certa 

de ocorrência, magnitude média e sem sinergia com outros impactos. 

 

d) Aumento na demanda de bens e serviços do comércio local e serviços 

 

Descrição 

A construção vai gerar aumento da demanda por bens e serviços, e que está 

relacionado a dois eventos distintos, quais sejam, um impacto primário das obras de 

construção civil e outro derivado do aumento da taxa de salário e da renda da população, 

desde a mobilização da mão-de-obra, durante a pré-implantação, até a conclusão das 7 

torres. 

A mobilização e operação dos equipamentos para a construção constitui uma ação 

que cria uma demanda direcionada para vários setores da economia, principalmente aos 

fornecedores de insumos básicos como cimento, tijolo, areia, entre outros, sem contar os 

fornecedores de equipamentos e outros bens de capital. A massa salarial despendida com a 

mobilização da mão-de-obra, por sua vez, estimula uma demanda por bens e serviços 

conforme a propensão marginal ao consumo dos vários níveis de renda, relativos às faixas 

salariais predominantes no empreendimento. Os principais setores econômicos a serem 

beneficiados pelo aumento da taxa de salários e da renda da população serão o de 

alimentação (lanchonetes, refeições industriais e restaurantes; serviços pessoais, como 

barbeiros/cabeleireiros e outros) e estabelecimentos comerciais, principalmente de 

vestuário, calçados e objetos de uso pessoal. 

 

Qualificação  

Este impacto apresenta natureza positiva, incidência direta, caráter irreversível, 

abrangência local, será sentida a médio prazo, de ocorrência certa, magnitude média e sem 

sinergia com outros impactos. 

 

 

 

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

377 

9.4.2. Fase de operação 

 

a) Aumento na demanda do comércio local e de serviços 

 

Descrição 

Os aproximadamente 500 novos moradores do condomínio Parque das Artes, 

distribuídos nos 196 apartamentos, demandarão, certamente, de aquisição de mão de obra 

para a prestação de serviços, tais como portaria, zeladoria, limpeza, entre outros. 

 

Qualificação  

Este impacto apresenta natureza positiva, incidência direta, caráter irreversível, 

abrangência regional, imediato, duração permanente, com probabilidade certa de 

ocorrência, magnitude média e sem sinergia com outros impactos. 

 

b) Aumento da arrecadação de impostos 

 

Descrição 

Quando da conclusão do empreendimento, o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) será o imposto direto previsto que tem ocorrência permanente e revertido para o 

governo municipal. 

A elevação das receitas públicas provoca consequências, tanto na melhoria das 

contas dos governos, na medida que permite reduzir déficits operacionais dessas 

administrações, quanto, ao mesmo tempo, oferece às administrações municipais um recurso 

adicional para fazer frente à elevação de suas despesas, com a presença de um contingente 

populacional não previsto, nas áreas sob sua responsabilidade administrativa. 

 

Qualificação 

Este impacto apresenta natureza positiva, incidência direta, caráter irreversível, 

abrangência regional, com probabilidade de ocorrência certa, será imediato, magnitude 

média e sem sinergia com outros impactos. 
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c) Modificação no cotidiano da população do entorno 

 

Descrição 

A conclusão das 7 torres com 196 apartamentos irá gerar um trafego de veículos, 

sobrecarregando ainda mais o trânsito local, refletindo em tempo de espera para a saída 

dos veículos, risco de acidentes e aumento no ruído e emissão de poluentes. 

 

Qualificação 

Este impacto apresenta natureza negativa, incidência direta, caráter reversível, 

abrangência local, temporalidade imediata, duração permanente, com probabilidade certa de 

ocorrência, magnitude média, havendo sinergia com os impactos de ruídos (meio físico) e 

de tráfego (meio urbano). 

 

9.5. Urbano 

 

Em termos de impacto do meio urbano, foram identificados um total de 13, 

mesclando os de caráter positivo e negativo, nenhum de alta magnitude. Quando negativos, 

são todos de baixa magnitude e passíveis de serem mitigados ou mesmo corrigidos; é 

exceção o impacto “interrupções no trânsito da av. Cândido Hartmann por conta de acessos 

e saídas do interior de empreendimento”, considerado de média magnitude, porém, também, 

passível de mitigações. 

A concentração dos impactos ocorre na fase de operação, com um total de sete. Não 

se considerou a possibilidade de impactos na fase de desativação, vista a imprevisibilidade 

de tal fato.  

 

9.5.1. Fase de planejamento 

 

Nos três casos os impactos são de caráter intangível, mas que, se considerados de 

forma cumulativa, com outras experiências e aprendizados, contribuem para a qualidade 

dos processos de interesse do empreendedor e do poder público. 
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a) Avanços projetuais de obras condominiais e de relação com áreas protegidas e 

de valor histórico-arquitetônico 

 

Descrição 

O primeiro impacto relativamente aos aspectos urbanísticos é o referente aos 

avanços projetuais de obras condominiais, envolvendo áreas protegidas e/com elementos 

de importância arquitetônica ou histórica. No presente condomínio a existência de uma 

considerável área verde a ser protegida, formalmente constituída como Bosque Nativo, 

assim como uma construção histórica (Casa Calisto), hoje listada como Unidade de 

Interesse de Preservação (UIP), exigem especificidades conceituais de projeto, de 

implantação e de conservação, envolvendo técnicos de formações diversas e uma visão 

interdisciplinar não comumente encontrada em outras obras sem tais atributos. Este é, pois, 

um impacto positivo, sobretudo de caráter técnico-profissional, capaz de gerar ganhos no 

setor privado e nas estruturas de análise e licenciamento municipais. 

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência direta, irreversível, de abrangência regional, de curto 

prazo, de ocorrência certa, média magnitude e com sinergia com a criação de acervo 

técnico de projetos e avaliação empírica da legislação. 

 

b) Criação de acervo técnico em termos projetuais e de obras arquitetônicas, de 

parcelamento e de provimento de infraestruturas urbanas 

 

Descrição 

Também como impacto positivo há a criação de um acervo técnico em termos 

projetuais e de obras de engenharia, sempre comum em empreendimentos que exijam 

maiores análises para o seu licenciamento, seja por meio do instrumento de Estudo de 

Impacto Prévio, seja por meio de EIA RIMA (ambos constantes do Decreto Municipal nº 

1.153/2004, que trata do processo de licenciamento ambiental em Curitiba).  

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência direta, irreversível, de abrangência regional, de 

caráter imediato, de ocorrência certa, baixa magnitude e com sinergia com os avanços 

projetuais de obras e avaliação empírica da legislação. 
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c) Avaliação empírica da legislação urbana em vigor 

 

Descrição 

A avaliação empírica da legislação urbanística em vigor que poderá se constituir em 

acervo técnico de aprendizado para futuras revisões, aí incluindo aquelas do Plano Diretor a 

cada dez anos.  

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, a curto 

prazo, de ocorrência certa, baixa magnitude e com sinergia com os avanços projetuais de 

obras e criação de acervo técnico. 

 

9.5.2. Fase de implantação 

 

a) Utilização da av. Cândido Hartmann com veículos de carga e descarga de 

materiais de construção e retirada de resíduos e de solo 

 

Descrição 

Na fase de implantação, a utilização da av. Cândido Hartmann gerará o trânsito de 

veículos pesados para carga e descarga de materiais de construção, assim como de solo e 

de resíduos da mesma obra. Para o caso das cargas e descarga de materiais da construção 

civil, as empresas fornecedoras deverão respeitar os horários de menor fluxo, observando 

sobretudo a volta das atividades escolares no período pós-pandemia. No caso da retirada 

de solo e de resíduos, tem-se autorizações especiais e o destino é adequadamente 

garantido por ser feito por empresas devidamente licenciadas.  

 

Qualificação 

Impacto negativo, de incidência direta, reversível, de abrangência local, temporário, 

de ocorrência certa, baixa magnitude e sem sinergia com outros impactos. 

 

b) Produção de resíduos da construção civil 

 

Descrição 

Quanto à produção de resíduos sólidos, essa também regida por legislação bastante 

específica, será antecedida por plano de gerenciamento a ser feito e aprovado para o 

empreendimento. 
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Qualificação 

Impacto negativo, de incidência direta, reversível, de abrangência local, temporário, 

de ocorrência certa, baixa magnitude e sem sinergia com outros impactos. 

 

c) Valorização imobiliária do entorno imediato ou da AID 

 

Descrição 

Outro impacto a ser gerado é a valorização imobiliária do entorno, comum em 

situações desse porte. O padrão do empreendimento, aliado ao apelo a ser gerado pela 

conservação do bosque (com 41.772,92 m²) e do prédio histórico, certamente implicará na 

valorização dos imóveis do entorno, gerando maior arrecadação municipal por meio de 

taxas e impostos. Do mesmo modo, os terrenos do entorno, sobretudo aqueles de frente 

para a av. Cândido Hartmann, no trecho entre a rótula do Parque Barigui e a rótula desta 

mesma avenida com a Professor Basseti Júnior, deve ocorrer uma valorização nos pontos 

comerciais com facilidade de acesso em seus interiores. 

Se tal valorização pode significar maiores dificuldades para o acesso à terra para 

famílias de menor renda, o impacto gerado pela densificação urbana conforme proposta 

pelo zoneamento de Curitiba, implicará em maiores otimizações das infraestruturas e 

serviços públicos existentes na AID do Parque das Artes. Para além da oferta 

potencialmente universal que hoje existe em termos de sistema viário, energia, água, 

esgoto, energia, comunicação, transporte e lazer (Parque Barigui) é importante lembrar da 

estrutura ofertada pela Regional de Santa Felicidade, localizada a 3 km do empreendimento. 

O impacto da valorização imobiliária é apresentado como positivo, a partir de sua 

relação com o fator gerador de impostos municipais a serem pagos ao município; 

evidentemente, ele poderia também ser entendido como negativo por gerar cenários mais 

restritivos de acesso à terra urbana a todos. Entretanto, optou-se por entendê-lo pela ótica 

da administração municipal. 

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, de curto 

prazo, de ocorrência certa, média magnitude e com sinergia com a conservação do maciço 

vegetal e do imóvel com valor histórico-arquitetônico. 
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9.5.3. Fase de operação 

 

a) Utilização do solo urbano segundo o zoneamento 

 

Descrição 

No conjunto de impactos positivos chama a atenção aqueles que dizem respeito ao 

uso do solo urbano segundo diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor em vigor e sua 

respectiva lei de zoneamento. De fato, o presente empreendimento serve-se dessa lei e 

ocupa áreas de uso permitido ainda vazias. Com isso, tem-se não apenas a construção de 

uma cidade mais compacta – respeitando a legislação em vigor -, mas igualmente o uso das 

infraestruturas e serviços disponibilizados pelo poder público na referida ADA, e, por 

consequência direta, na AID. 

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, imediato, de 

ocorrência certa, média magnitude. 

 

b) Conservação de maciço vegetal 

 

Descrição 

Também positivo é o impacto a ser gerado pela conservação do Bosque Nativo 

existente no interior do empreendimento. Tal impacto é inerente à conservação de interesse 

ambiental e está descrito nos itens específicos deste documento. 

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, imediato, de 

ocorrência certa, média magnitude e com sinergia com a valorização imobiliária. 

 

c) Conservação de imóvel com valor histórico-arquitetônico 

 

Descrição 

A conservação do prédio, de 1.835,68 m², com valor histórico-arquitetônico, segundo 

projeto de restauro a ser avaliado pela administração municipal e com processo técnico-

administrativo específico, significará um impacto positivo gerado pelo empreendimento. 

Ainda que de uso privado, mas com acesso a 196 famílias moradoras e visitantes, conta 
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com a garantia de vista externa pela rua Nicolau José Gravina, conforme exigência já feita 

pela prefeitura para o projeto de restauro.  

 

Qualificação 

Impacto positivo, de incidência indireta, irreversível, de abrangência local, imediato, 

de ocorrência certa, média magnitude e com sinergia com a valorização imobiliária. 

 

d) Densificação no fluxo de veículos na av. Cândido Hartmann. 

 

Descrição 

Haverá maior densificação no fluxo de veículos na av. Cândido Hartmann. Este é um 

impacto inerente ao processo de ocupação de vazios urbanos no perímetro urbano, mas 

que, igualmente ao impacto causado pelo acesso de moradores e visitantes ao 

empreendimento, pode ser reduzido a partir de novos cenários a serem impostos pelo 

momento pós-pandemia. 

 

Qualificação 

Impacto negativo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, imediato, 

de ocorrência certa, média magnitude e sem sinergia com outros impactos. 

 

e) Incremento na demanda por água, energia, coleta de esgoto 

 

Descrição 

O empreendimento, com suas 196 unidades residenciais, implicará no aumento da 

demanda por água, energia e coleta de esgoto. São impactos negativos e não reversíveis. 

Todavia, em todos os casos, o empreendimento contará com a chancela das 

concessionárias Sanepar e Copel para a garantia da manutenção da oferta de tais serviços 

no entorno segundo normas de qualidade, mesmo depois de implantado o empreendimento.  

 

Qualificação 

Impacto negativo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, imediato, 

de ocorrência certa, baixa magnitude e sem sinergia com outros impactos. 
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f) Interrupções no trânsito da av. Cândido Hartmann por conta de acessos e 

saídas 

 

Descrição 

Com caráter permanente e negativo, tem-se o impacto a ser gerado pelo uso do 

acesso por moradores e usuários ao condomínio Parque das Artes pela av. Cândido 

Hartmann. A implantação da portaria de modo recuado à referida avenida reduzirá esse 

impacto, ao represar saídas de veículos nos momentos em que isso não poderá ocorrer. A 

prática dos moradores em acessar o empreendimento pela direita da avenida (sentido 

Parque Barigui-bairro de Santa Felicidade) igualmente pode reduzir conflitos. Cenários 

futuros a serem confirmados no período pós-pandemia, com divisão do trabalho e das aulas 

entre o modo presencial e o remoto também podem contribuir para essa redução do 

impacto. 

 

Qualificação 

Impacto negativo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, imediato, 

de ocorrência certa, média magnitude e sem sinergia com outros impactos. 

 

g) Incremento na produção de lixo residencial 

 

Descrição 

O incremento na produção de lixo doméstico ocorrerá segundo eventuais adaptações 

a serem feitas pela companhia responsável pela coleta e pelo destino final. Tem-se como 

certo que nada será alterado neste serviço, nem mesmo mudanças de rota dos caminhões 

de coleta, salvo maiores volumes coletados, mas sempre segundo as normas e pagamentos 

referentes. 

 

Qualificação 

Impacto negativo, de incidência direta, irreversível, de abrangência local, imediato, 

de ocorrência certa, baixa magnitude e sem sinergia com outros impactos. 
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9.6. Ruídos 

 

9.6.1. Fase de implantação 

 

a) Aumento do nível de pressão sonora 

 

Descrição 

Para a determinação e valoração do impacto ambiental de aumento do nível de 

pressão sonora, foram avaliadas as informações obtidas ao longo da campanha de 

diagnóstico e comparadas à geração sonora esperada a implantação e operação do 

condomínio Parque das Artes.  

Esta avaliação tem por objetivo identificar se o nível de pressão sonora atual nos 

receptores críticos sofrerá ou não alteração e se a amplitude será positiva ou negativa. Esta 

avaliação parte da determinação dos níveis sonoras esperados para cada uma das fases do 

empreendimento a sua propagação para o exterior.  

Durante a fase de implantação estima-se a geração de ruídos em função da 

movimentação de maquinário pesado, betoneiras, carregamento e descarregamento, 

terraplenagem, etc. na faixa máxima de 80 a 87 dB para momentos e atividades especificas, 

ou seja, normalmente de curta duração. 

Considerando a posição das obras no interior do imóvel e a amplitude sonora 

esperada, não se verifica qualquer interferência para a porção norte e noroeste do 

empreendimento. Para a porção leste e nordeste espera-se uma leve ampliação em função 

da proximidade com a via, já para a porção sul que corresponde a extensão da av. Cândido 

Hartmann, apesar da proximidade com a via, a amplitude atual da mesma já se equipara ao 

nível esperado de pressão sonora, ou seja, minimizando ou até eliminando as interferências 

sobre os receptores críticos nesta localidade.  

Para a fase de operação, não foram identificados impactos relacionados ao aumento 

do nível de pressão sonora, pois a tipologia de empreendimento a ser instalada assemelha-

se as já existentes na região e que se sabe é inferior ao nível de pressão sonora da 

movimentação de veículos em todas as avenidas do entorno.  

 

Qualificação 

Considerando a avaliação dos impactos realizada pode-se descrever que o impacto 

de aumento do nível de pressão sonora como negativo que se dará apenas na fase de 

implantação, de incidência direta, reversível, local, pois não extrapola ao limite da AID, de 

curto prazo, ocorrência certa e de baixa magnitude.  
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No tocante a sinergia com outros impactos, o aumento de nível de pressão sonora 

contribui diretamente com o afugentamento de fauna local e o incômodo dos vizinhos 

diretos. 

 

9.7. Tráfego 

 

Empreendimentos como o condomínio residencial Parque das Artes causam impacto 

na região em que são implantados. A análise do sistema viário na área de influência permite 

identificar os prováveis impactos causados pela implantação do empreendimento. 

Foram identificados três possíveis impactos diretos da construção em estudo no 

quesito de geração de viagens: aumento na quantidade de pedestres na região; aumento no 

atraso dos veículos que circulam na região; e sobrecarga do sistema de transporte público. 

 

9.7.1. Fase de operação 

 

a) Aumento do fluxo de pedestres 

 

Descrição 

O aumento do fluxo de pedestres em uma região pode ocasionar impactos negativos 

e positivos em seu entorno. A presença de pedestres pode atrair novas viagens para este 

modal e pode diminuir a quantidade de poluição, tanto sonora quanto atmosférica. A 

presença de pedestres também aumenta o número de possíveis conflitos com veículos 

automotores, aumentando o risco de acidentes graves relacionados com vulneráveis. 

 

Qualificação, quando negativo 

Impacto de natureza negativa, com incidência direta, reversível, de abrangência 

local. Ocorrerá a médio prazo, após a finalização das obras, com a ocupação das 

residências do condomínio. Considera-se que a probabilidade de ocorrência seja certa, uma 

vez que, a ocupação da área pelos novos residentes tende a aumentar o fluxo de usuários 

dos diversos modais de transporte disponíveis na região. A magnitude é baixa e sem 

sinergia com outros impactos. 

 

Qualificação, quando positivo 

De natureza positiva, incidência direta, reversível, de abrangência local, de médio 

prazo, de ocorrência certa, baixa magnitude e sem sinergia com outros impactos. 
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b) Aumento no atraso dos veículos do sistema viário 

 

Descrição 

Uma das principais funções de uma via urbana é permitir o deslocamento de veículos 

na cidade. Intersecções, tamanho da via, movimentos, fluxos, quantidade de veículos entre 

outros fatores afetam o atraso dos veículos que utilizam a via. A implantação do 

empreendimento, o qual gerará viagens diárias, acarretará em aumento de fluxo de veículos 

na região, que, por sua vez, causa que os atrasos aumentem nas vias vicinais.  

 

Qualificação 

Este impacto se classifica como de natureza negativa, de incidência direta, 

reversível, de abrangência local, de médio prazo, de ocorrência incerta, média magnitude e 

sem sinergia com outros impactos. 

Na questão de abrangência, o impacto pode ser observado na esfera local. Como o 

aumento do fluxo de veículos só deve ocorrer após a finalização das obras, considera-se 

que irá ocorrer a médio prazo. 

 

c) Sobrecarga do sistema de transporte público 

 

Descrição 

Com a implantação do polo gerador de viagens pode-se assumir que o número de 

viagens irá aumentar em todos os modais disponíveis na área de influência. Deste modo, a 

implantação do empreendimento pode ocasionar uma sobrecarga no sistema de transporte 

público oferecido na região, se tornando um impacto negativo, de magnitude média, e com 

abrangência regional, visto que este impacto pode comprometer a oferta de toda a linha do 

transporte público. 

Quando ocorre a implantação de um novo empreendimento, é necessário que este 

esteja inserido na rede de transporte público de modo a permitir que usuários deste novo 

polo gerador de viagens a escolha de opção deste modal de transporte. Quando a região já 

é alimentada pelo sistema de transporte público, é necessário avaliar se a demanda gerada 

pode ser absorvida pela oferta presente na região. 

No caso do condomínio Parque das Artes foi elaborado diagnóstico da área de 

influência e diante os dados levantados e com o padrão de viagens gerados não serão 

necessárias intervenções nas linhas do transporte coletivo em relação a itinerários, pois a 

cobertura espacial das linhas em operação está de acordo com os padrões de 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

388 

acessibilidade, a oferta e aos pontos de parada, pois o impacto gerado pelo local na rede é 

pouco significante em relação à demanda das linhas e pode ser absorvido pela oferta atual. 

 

Qualificação 

Este impacto é de natureza negativa, de incidência direta, pode ser considerado 

reversível, podendo ser mitigado com o aumento da oferta de viagens de ônibus, de 

abrangência regional, a temporalidade de ocorrência é considerada de médio prazo, pois 

deve ocorrer no período de operação do empreendimento. A probabilidade de ocorrência é 

incerta, de baixa magnitude e sem sinergia com outros impactos. 

 

9.8. Arqueologia 

 

9.8.1. Fase de implantação 

 

a) Supressão de vegetação 

 

Descrição  

A remoção da cobertura vegetal que cobre a ADA será necessária para a preparação 

do terreno, construção dos blocos residenciais e dos acessos, além da adequação dos 

espaços de uso comum. Essa ação poderá provocar a exposição e destruição de estruturas 

arqueológicas superficiais, consequentemente podendo gerar a remoção e 

descontextualização de vestígios culturais móveis e imóveis.  

  

Qualificação 

O impacto de remoção de parte da vegetação na fase de implantação é do tipo 

negativo, de incidência direta, irreversível, abrangência local, imediato, de ocorrência certa, 

magnitude média e sinérgico com o impacto de intervenção no solo. 

 

b) Intervenção nas camadas sub-superficiais do solo (terraplanagem) 

 

Descrição  

As atividades de terraplanagem para instalação dos blocos residenciais para vias de 

acessos e demais execução de obras de realocação (infraestrutura) poderá levar a 

destruição de estruturas arqueológicas superficiais e sub-superficiais. Os efeitos das 

atividades em questão ao patrimônio arqueológico são destrutivos, pode causar exposição, 

soterramento e destruição de estruturas arqueológicas. 
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Qualificação 

O impacto da atividade de intervenção de sub-superfície na fase de implantação é do 

tipo negativo, de incidência direta, irreversível, abrangência local, imediato, de ocorrência 

certa, magnitude alta e sinérgico com o impacto de remoção da vegetação. 

 

c) Corte e aterros para vias de acessos 

 

Descrição 

As atividades de cortes e aterros para implantação de vias de acessos na fase de 

implantação poderá levar a destruição e soterramento de estruturas arqueológicas. 

 

Qualificação 

O impacto da atividade corte e aterros para vias de acessos na fase de implantação 

é do tipo negativo, de incidência direta, irreversível, abrangência local, imediato, de 

ocorrência certa, magnitude alta e sinérgico com o impacto de corte e aterros para as vias 

de acesso. 
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9.9. Matriz de Impactos 

 

9.9.1. Meio físico 
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dinâmica superficial 
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de drenagem 
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9.9.2. Flora 
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movimentação do solo 
durante a construção 

                    

Corte de indivíduos 
arbóreos isolados na 
área de implantação do 
empreendimento 

                    

Resíduos e poeira sobre 
a vegetação 
remanescente 

                    

Paisagismo                     

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

392 

F
a

s
e
 

Impacto 

Natureza Incidência Reversibilidade Abrangência Temporalidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Magnitude 
Sinergia 

com outros 
impactos 

P
o

s
it
iv

o
 

N
e
g

a
ti
v
o
 

D
ir

e
ta

 

In
d

ir
e

ta
 

R
e
v
e

rs
ív

e
l 

Ir
re

v
e
rs

ív
e

l 

L
o

c
a

l 

R
e
g

io
n

a
l 

Im
e

d
ia

to
 

T
e

m
p

o
rá

ri
o
 

C
u
rt

o
 p

ra
z
o
 

M
é

d
io

 p
ra

z
o
 

L
o

n
g

o
 p

ra
z
o
 

C
e
rt

o
 

In
c
e

rt
o
 

B
a

ix
a

 

M
é

d
ia

 

A
lt
a

 

S
im

 

N
ã
o

 

O
p

e
ra

ç
ã

o
 

Danos as árvores do 
condomínio por 
vandalismo, roçada e 
outros 

                    

Presença de pessoas 
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retirando ou danificando 
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vegetal 

                    

Supressão das espécies 
exóticas invasoras 
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9.9.3. Fauna 
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Projeto de paisagismo                     
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9.9.4. Socioeconômico 
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9.9.5. Urbano 
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da construção civil 
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do entorno imediato ou 
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Utilização do solo 
urbano segundo o 
zoneamento 

                    

Conservação de maciço 
vegetal 

                    

Conservação de imóvel 
com valor histórico-
arquitetônico 

                    

Densificação no fluxo de 
veículos na av. Cândido 
Hartmann 

                    

Incremento na demanda 
por água, energia, 
coleta de esgoto 

                    

Interrupções no trânsito 
da av. Cândido 
Hartmann por conta de 
acessos e saídas 

                    

Incremento na produção 
de lixo residencial 
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9.9.6. Ruídos 

 

F
a

s
e
 

Impacto 

Natureza Incidência Reversibilidade Abrangência Temporalidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Magnitude 
Sinergia 

com outros 
impactos 

P
o

s
it
iv

o
 

N
e
g

a
ti
v
o
 

D
ir

e
ta

 

In
d

ir
e

ta
 

R
e
v
e

rs
ív

e
l 

Ir
re

v
e
rs

ív
e

l 

L
o

c
a

l 

R
e
g

io
n

a
l 

Im
e

d
ia

to
 

T
e

m
p

o
rá

ri
o
 

C
u
rt

o
 p

ra
z
o
 

M
é

d
io

 p
ra

z
o
 

L
o

n
g

o
 p

ra
z
o
 

C
e
rt

o
 

In
c
e

rt
o
 

B
a

ix
a

 

M
é

d
ia

 

A
lt
a

 

S
im

 

N
ã
o

 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o
 

Aumento do nível de 
pressão sonora 
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9.9.7. Tráfego 
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Aumento do Fluxo de 
Pedestres 

                    

Aumento do Fluxo de 
Pedestres 

                    

Aumento no Atraso dos 
Veículos 

                    

Sobrecarga do Sistema 
de Transporte Público 

                    

 

 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

402 

9.9.8. Arqueologia 
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Supressão de 
vegetação 

                    

Intervenção nas 
camadas sub-
superficiais do solo 
(terraplanagem) 

                    

Corte e aterros para 
vias de acessos 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS 

 

A partir do levantamento e da análise dos impactos ambientais que podem ser 

originados em decorrência da implantação do condomínio residencial Parque das Artes, 

procede-se com a definição de medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras, 

com o intuito de reduzir ou eliminar tais impactos negativos. 

As medidas preventivas visam minimizar ou erradicar o impacto ambiental antes que 

ele ocorra, ou seja, elas antecedem a ocorrência do impacto negativo. As medidas 

mitigadoras têm por objetivo reduzir o dano que o impacto pode provocar. E as medidas 

potencializadoras buscam maximizar o efeito de um impacto positivo resultante da 

construção do empreendimento. 

 

10.1. Metodologia 

 

Para cada um dos impactos identificados e analisados foram propostas medidas 

preventivas ou mitigadoras ou compensatórias, na forma de quadro ou matriz, a qual 

também define a responsabilidade para adoção da medida proposta.  

Na descrição das medidas estão indicados os procedimentos de natureza preventiva, 

corretiva ou compensatória, que serão utilizados para evitar, corrigir ou minimizar os 

impactos negativos sobre os componentes ambientais e urbanos, bem como as medidas 

potencializadoras que venham a incrementar os impactos positivos. Essas medidas foram 

classificadas quanto a: 

• Fase do empreendimento em que deverão ser adotadas (planejamento, implantação 

e operação); 

• Natureza, podendo ser preventivas, corretivas ou compensatórias; 

• Tempo de permanência de sua aplicação, sendo de curto, médio ou longo prazo; 

• Responsabilidade pela implementação da medida; 

• Eficácia de sua aplicação para mitigação e/ou compensação dos impactos negativos 

ou potencialização dos positivos identificados. 
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10.2. Meio Físico 

 

a) Geração e/ou aceleração nos processos físicos de dinâmica superficial 

 

Medidas necessárias: 

• As obras devem ser planejadas de forma que sejam evitadas significativas 

movimentações de terras durante eventos de chuvas; 

• Os processos erosivos devem ser corrigidos imediatamente; 

• Efetuar os cortes do solo conforme projeto técnico, garantindo a execução de 

obras de estabilização e apoio do solo; 

• Implantação em curto espaço de tempo de um sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

 

Medidas de alta eficácia, que deverão evitar o surgimento de erosões e carreamento 

de sedimentos para os corpos hídricos. 

 

b) Carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem 

 

Medidas necessárias: 

• As atividades de obras devem ser planejadas de forma que sejam evitadas 

significativas movimentações de terras durante eventos de chuvas; 

• Implantação em curto espaço de tempo de um sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

 

Medidas de alta eficácia, que deverão evitar o carreamento de sedimentos para os 

corpos hídricos e consequente assoreamento da rede de drenagem. 

 

10.3. Meio Biológico 

 

10.3.1. Flora 

 

a) Comprometimento da cortina vegetal de araucária e árvores isoladas que serão 

preservadas 

 

O impacto de comprometimento da cortina vegetal de araucária durante a 

implantação da obra, na Área de Influência Diretamente Afetada (ADA), irá ocorrer devido às 
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alterações do terreno relacionadas a compartimentos de  

topografia e drenagem, presença de veículos, maquinários e pessoas, através de danos, 

vandalismo, lesões consequentes a este trânsito. A ocorrência deste impacto é incerta.  

Como medida preventiva para evitar este impacto, deve-se manter um raio de 

distância superior a 10 m, das árvores em relação ao movimento do terreno, evitando o 

comprometimento de raiz. Além disto, deverá ser realizado o isolamento da cortina vegetal 

com tapume ou outro material. Estas ações deverão ser realizadas deste o início da fase de 

implantação, sob a orientação do responsável técnico da obra.  

Medidas necessárias: isolamento da área da cortina vegetal de araucária e árvores 

isoladas que serão preservadas em um raio proporcional à altura das árvores. As medidas 

apresentadas apresentam média eficácia. 

 

b) Corte de indivíduos arbóreos isolados na área de implantação do empreendimento 

 

O impacto do corte de indivíduos arbóreos isolados na ADA será necessário para a 

construção dos blocos residências e dos acessos, além da adequação dos espaços de uso 

comum. Este impacto é irreversível. 

Como medida compensatória deverá ser realizado o Programa de Recuperação de 

Área Degradada (PRAD), conforme as diretrizes legais por meio do plantio de adensamento 

de mudas de indivíduos arbóreos, nativos da Floresta Ombrófila Mista, na cortina vegetal de 

araucárias e no Bosque Nativo Relevante. Medida esta de alta eficácia e relevância. 

Deverá ser realizada durante a fase de operação, a curto e médio prazo. Para isto, 

será necessário um profissional habilitado, responsável técnico pela elaboração e execução 

deste programa. 

 

c) Resíduos e poeira na vegetação remanescente 

 

Da etapa de implantação da obra na ADA irão resultar resíduos e poeira da sobre o 

bosque, cortina vegetal com araucária e árvores isoladas que serão preservadas. A 

ocorrência deste impacto é certa. 

Como medida preventiva deve-se implantar o Programa de Isolamento da Cortina 

Vegetal e das árvores isoladas que serão preservadas e do Bosque Nativo Relevante. Esta 

medida deverá ser realizada deste o início da fase de implantação da obra, sob a orientação 

do responsável técnico da obra. Sua aplicação apresenta média eficácia e alta relevância. 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

406 

d) Atingimento da estrutura da raiz de árvores em função da movimentação do solo 

durante a construção 

 

Durante a implantação da obra, na ADA, poderá ocorrer atingimento da estrutura da 

raiz de árvores em função da movimentação do solo durante a construção do aterro. A 

ocorrência deste impacto é incerta. 

Como medida preventiva deve-se manter um raio de distância superior a 10 m das 

árvores em relação ao movimento do terreno, evitando comprometimento de raiz. Além 

disso, deverá ser realizado o isolamento da cortina vegetal com tapume ou outro material. 

Estas ações deverão ser realizadas deste o início da fase de implantação da obra, sob a 

orientação do responsável técnico da obra. Essas ações são de alta relevância e média 

eficácia.  

 

e) Presença de pessoas dentro do bosque retirando ou danificando vegetação 

 

Na etapa de implantação do empreendimento deverá aumentar a presença de 

pessoas na ADA, ampliando os riscos de acesso irregular no bosque, podendo promover a 

retirada e danos à vegetação. A ocorrência deste impacto é incerta. 

Como medida preventiva recomenda-se a instalação de câmeras de vigilância em 

pontos mais frágeis do perímetro, a ser integrado ao sistema de segurança do condomínio. 

Esta medida deverá ser realizada durante a fase de implantação e mantida na fase 

de operação. Sua aplicação é de alta relevância e eficácia. 

 

f) Paisagismo 

 

Durante a implantação, na ADA, após a conclusão da obra, será executado o projeto 

de paisagismo. A ocorrência deste impacto é certa. 

Para potencializar o impacto positivo dessa medida, recomenda-se a introdução de 

espécies típicas da flora local, bem como o uso de elementos dos quintais agroecológicos. 

Esta medida deverá ser realizada após a conclusão da obra civil. Para isto, será necessário 

um profissional habilitado, responsável técnico pela elaboração e execução projeto de 

paisagismo. A aplicação desta medida é de alta relevância e alta eficácia. 
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g) Danos às árvores do condomínio por vandalismo, roçada e outros 

 

Durante a operação, em função da presença dos moradores, funcionários e 

prestadores de serviços, poderá ocorrer danos nas árvores presentes no condomínio por 

vandalismo de pessoas, por impacto com automóveis e/ou por danos de roçada. A 

ocorrência deste impacto é incerta. 

Como medida preventiva deve-se implantar o PEA periódico com os moradores, 

funcionários e prestadores de serviços. Esta medida, de alta relevância e média eficácia, 

deverá ser realizada durante a fase de operação, de forma periódica. Para isto, será 

necessário um profissional habilitado, responsável técnico pela elaboração e execução do 

PEA, conforme o perfil e necessidade do condomínio. 

 

h) Ampliação da cortina vegetal 

 

Durante a operação será realizado o adensamento da cortina vegetal. A ocorrência 

deste impacto é certa. Como medida potencializadora, recomenda-se a priorização do 

plantio de árvores nativas da Floresta Ombrófila Mista, de porte pequeno ou médio, entre as 

araucárias da cortina vegetal, e introdução de uma ou mais fileiras para aumentar a 

densidade de árvores.  

Esta medida deverá ser realizada durante a fase de operação, em curto e médio 

prazo. O monitoramento deverá ser periódico, com substituição de mudas mortas. Para isto, 

será necessário um profissional habilitado, responsável técnico pela elaboração e execução 

desta medida. Sua aplicação é de alta relevância e eficácia. 

 

i) Supressão das espécies exóticas invasoras 

 

Durante a operação será realizada a supressão das espécies exóticas invasoras. 

Como medida de potencialização deverá haver a substituição dessas espécies por outras da 

flora típica da Floresta Ombrófila Mista. A ocorrência deste impacto é certa. 

Esta medida será realizada através do Programa de Supressão de Espécies Exóticas 

Invasoras, prevendo-se a substituição das espécies exóticas invasoras pelo plantio de 

mudas de árvores nativas pioneiras e clímax características da Floresta Ombrófila Mista, 

com predomínio de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

Esta medida deverá ser realizada durante a fase de operação, em curto e médio 

prazo. O monitoramento deverá ser periódico, com substituição de mudas mortas. Para isto, 
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será necessário um profissional habilitado, responsável técnico pela sua elaboração e 

execução. Sua aplicação é de alta relevância e eficácia. 

 

10.3.2. Fauna 

 

Para os impactos negativos identificados à fauna são apresentados procedimentos a 

serem adotados para a mitigação, podendo ser de natureza preventiva, corretiva ou 

compensatória. No caso dos impactos positivos serão sugeridas medidas potencializadoras 

que venham a incrementá-los. 

 

a) Supressão da vegetação 

 

Para mitigar os efeitos desse impacto deve-se adotar como medida preventiva a 

remoção de vegetação somente nos espaços onde houver necessidade, evitando-se a 

derrubada de indivíduos arbóreos de maior porte, assim como de indivíduos de qualquer 

porte pertencentes a espécies vegetais que sejam protegidas por lei. No caso de 

necessidade de remoção de indivíduos arbóreos de espécies protegidas, deverá haver 

solicitação especifica ao órgão ambiental municipal. Como medida compensatória, deverão 

ser feitos plantios de mudas de espécies vegetais nativas em outros locais da ADA ou AID. 

A aplicação da medida é considerada como de média eficácia, pois deverá minimizar 

apenas em parte os efeitos negativos do impacto sobre a fauna. 

 

b) Intervenção nas camadas superficiais do solo 

 

Para este impacto deverá ser adotada medida preventiva por meio da gestão 

adequada de deposição do solo retirado, evitando-se locais onde possa haver a erosão e 

carreamento para dentro de cursos d’água presentes na AID. 

Medida de alta eficácia, pois deverá mitigar em grande parte os efeitos negativos do 

impacto sobre a fauna. 

 

c) Assoreamento e degradação dos corpos d’água 

 

Para este impacto deverá ser adotada medida preventiva por meio do controle da 

erosão do solo com a adoção de medidas e do emprego de técnicas que impeçam o 

processo de erosão e carreamento de solo para dentro de cursos d’água.  
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Medida de alta eficácia, pois deverá mitigar os possíveis efeitos negativos do impacto 

sobre a fauna, especialmente das que habitam os cursos de água da área. 

 

d) Geração de Ruídos e vibrações 

 

Deverá ser adotada para este impacto medida preventiva com utilização, na medida 

do possível, de maquinário que produza ruídos de menor intensidade, assim como do 

emprego desse somente durante o período diurno, quando a atividade da maioria das 

espécies da fauna é menor. Realizar manutenção frequente no maquinário utilizado, para 

que haja a redução da emissão de ruídos e vibrações. 

Medida de baixa eficácia levando-se em conta que mesmo com a aplicação desta, 

haverá a geração de ruídos e vibrações pelo maquinário e equipamentos utilizados, e, 

portanto, com possíveis efeitos negativos sobre a fauna. 

 

e) Produção de poeiras e gases 

 

Para o impacto em questão deverá ser adotada medida preventiva, fazendo-se uso 

de maquinário e equipamentos que produzam menor emissão de gases e poeiras, 

associado a técnicas de redução dessas substâncias poluentes. Também realizar a 

manutenção periódica de maquinário e equipamentos utilizados nas obras para redução de 

emissão de gases e poeiras. 

Medida de baixa eficácia levando-se em conta que mesmo com a aplicação desta, 

haverá a geração de poeiras, gases e demais poluentes pelas obras com possíveis efeitos 

negativos sobre a fauna. 

 

f) Contaminação de solos, águas superficiais e subterrâneas 

 

A medida a ser adotada para este impacto também é de natureza preventiva por 

meio da estocagem dos produtos e seu manuseio com base em procedimentos seguros o 

suficiente para não ocorrerem acidentes e derramamentos que atinjam o solo e os cursos 

d’água. Além disso, deverá haver demanda por programas de contingência previstos para o 

caso de acidentes com esses poluentes e contaminantes. 

Medida de alta eficácia, pois deverá mitigar ou eliminar os efeitos negativos do 

impacto sobre a fauna, especialmente das que habitam os cursos de água da área. 
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g) Atividades cinegéticas 

 

Para este impacto é recomendada a aplicação de medida preventiva, consistindo no 

estabelecimento de normas e condutas do pessoal envolvido nas obras para que não 

pratiquem a caça, associadas a atividades educativas e de sensibilização a respeito da 

proteção de espécies de fauna na área. 

Medida de alta eficácia, pois deverá impedir a ocorrência do impacto sobre a fauna. 

 

h) Atropelamentos de animais 

 

Para este impacto é recomendada a aplicação de medida preventiva estabelecendo-

se normas de velocidades limites para que não ocorram atropelamentos dentro da área do 

empreendimento.  

Medida de média eficácia, pois poderá limitar em parte a ocorrência do impacto 

sobre a fauna. 

 

i) Poluição e contaminação de solos e cursos d’água por efluentes domésticos 

 

Para este impacto deverá ser adotada medida de natureza preventiva, em que todas 

as unidades residenciais terão os efluentes domésticos coletados e destinados a rede de 

coleta de esgotos da Sanepar, ou então, para um sistema alternativo de tratamento 

anaeróbico ou aeróbico.  

Medida de alta eficácia, pois deverá mitigar ou eliminar os efeitos negativos do 

impacto sobre a fauna. 

 

j) Presença de animais domésticos 

 

Estabelecer medidas corretivas através da implantação de normas e de trabalho de 

informação e conscientização com os futuros moradores para que mantenham animais 

domésticos (cães e gatos) confinados em locais específicos, evitando-se assim a 

perseguição dos animais da fauna silvestre que habitam a área do empreendimento e 

entorno imediato. No caso da realização de passeios com cães, os donos desses deverão 

conduzi-los com guias específicas, para que assim sejam controlados e não persigam 

animais silvestres em caso de encontros fortuitos.  

Medida de eficácia alta, pois deverá impedir a geração do impacto ou então 

minimizar seus efeitos sobre a fauna. 
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k) Acesso de pessoas ao remanescente florestal presente na área do condomínio 

 

Não permitir o acesso de pessoas e implantar um PEA envolvendo os futuros 

moradores e colaboradores para que esses não adentrem ao fragmento florestal, evitando-

se assim os efeitos negativos que a fauna poderá sofrer com a presença de pessoas dentro 

do remanescente florestal. Os moradores e colaboradores do condomínio deverão ser 

informados sobre a importância da manutenção do bosque presente na área e das regras 

incidentes aos bosques em bom estado de conservação de Curitiba.  

Medida preventiva de alta eficácia, pois deverá minimizar os efeitos negativos do 

impacto sobre a fauna. 

 

l) Projeto de paisagismo 

 

Por se tratar de um impacto benéfico poderão ser adotadas medidas 

potencializadoras, como, por exemplo, promover a contratação de consultoria de 

especialista na área de fauna e flora nativa, para orientar na implantação de um projeto de 

paisagismo que seja aprovado pelos futuros residentes, e que também seja atraente para 

espécies da fauna silvestre, especialmente de aves. 

Medida de média eficácia, pois deverá potencializar em parte os efeitos positivos do 

impacto sobre a fauna. 

 

10.4. Socioeconômico 

 

a) Modificação no Cotidiano da População do Entorno 

 

A medida aplicável a este impacto é de natureza preventiva e consiste no 

estabelecimento de um sistema de comunicação destinado a informar a população sobre o 

andamento das obras. Essa política de esclarecimento da população visa atenuar os efeitos 

provocados pela presença de pessoas estranhas na região, movimentação de máquinas e 

equipamentos. Outra medida é a instalação de placas de sinalização de advertência e de 

orientação da circulação de veículos e pedestres nas imediações das obras para evitar 

acidentes e outros inconvenientes que possam afetar os moradores. 

Estas medidas são consideradas de baixa eficácia, tendo em vista que elas não 

evitarão os transtornos da obra sobre a população diretamente afetada. 
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b) Aumento na oferta de empregos e consequente melhoria da renda familiar, do poder 

aquisitivo e da qualidade de vida 

 

Por se tratar de um impacto positivo, a medida é de natureza potencializadora e terá 

maior amplitude ao se divulgar as oportunidades de emprego. Medida de alta eficácia, pois 

proporcionará a ocupação dos novos postos de trabalhos. 

 

c) Aumento da arrecadação de impostos 

 

Por se tratar de um impacto positivo, a medida é de natureza potencializadora. Para 

tanto, deve-se priorizar a contratação e uso dos serviços, comércio e insumos locais. Trata-

se de medida de média eficácia, haja vista que dependerá da demanda e oferta de mercado. 

 

d) Aumento na demanda de bens e serviços do comércio local e serviços 

 

Por se tratar de um impacto positivo, a medida é de natureza potencializadora. Para 

tanto, deve-se priorizar a contratação e uso dos serviços, comércio e insumos locais. Trata-

se de medida de média eficácia, haja vista que dependerá da demanda e oferta de mercado. 

 

10.5. Urbano 

 

a) Avanços projetuais de obras condominiais e de relação com áreas protegidas e de 

valor histórico-arquitetônico 

 

Ações intrínsecas da relação entre o poder municipal e o empreendedor, durante o 

período de licenciamento do empreendimento, permitem e podem sugerir novas práticas 

projetuais, processuais, construtivas e de análise e aprovação para o caso de obras que 

envolvam patrimônios histórico-arquitetônicos. Trata-se de uma medida de baixa relevância, 

porém de alta eficácia. 

 

b) Criação de acervo técnico em termos projetuais e de obras arquitetônicas, de 

parcelamento e de provimento de infraestruturas urbanas, a partir do conhecimento 

criado pelo presente projeto 

 

Ações intrínsecas da relação entre o poder municipal e o empreendedor durante o 

período de licenciamento do empreendimento permitem e podem sugerir novas práticas 
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projetuais, processuais, construtivas e de análise e aprovação para o caso de obras que 

arquitetônicas, de infraestruturas urbanas ou projetos de parcelamento do solo urbano. 

Trata-se de uma medida de baixa relevância, porém de alta eficácia. 

 

c) Avaliação empírica da legislação urbana em vigor 

 

Ações intrínsecas da relação entre o poder municipal e empreendedor durante o 

período de licenciamento do empreendimento permitem e podem sugerir novas práticas 

reformulações do conjunto legal que rege o uso do solo e implantação de obras no 

município de Curitiba. Medida esta de baixa relevância e alta eficácia. 

 

d) Utilização da via de acesso Cândido Hartmann com veículos de carga e descarga de 

materiais de construção e retirada de solo 

 

Medida corretiva constituindo na concentração da entrada e saída de caminhões 

para retirada de terra e de resíduos da construção em horários que não correspondam aos 

de maior movimento na referida avenida: das 7h30 às 8h30 e das 17h30 às 18h30. Esta 

medida apresenta média relevância e alta eficácia. 

 

e) Produção de resíduos da construção civil 

 

Medida corretiva, consistindo na elaboração prévia do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), de acordo com exigências legais e técnicas estabelecidas pela 

Prefeitura de Curitiba. A aplicação deste medida é de alta relevância e eficácia. 

 

f) Utilização do solo urbano segundo o zoneamento 

 

Implantação da obra e execução de seu uso conforme aquilo atestado nas suas 

licenças, colaborando para que o compartimento urbano onde se localiza o empreendimento 

se aproxime da densidade desejada por meio de parâmetros urbanísticos. Trata-se de uma 

medida de média relevância e alta eficácia. 

 

g) Conservação de maciço vegetal 

 

Atendimento a exigências legais estabelecidas no processo de licenciamento. Sem o 

referido empreendimento, tal maciço correria o risco de ser ocupado indevidamente e sem 
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definição precisa de seu perímetro. Entretanto, no projeto do empreendimento está prevista 

a preservação deste Bosque Nativo Relevante, bem como o cercamento e isolamento da 

área. Sendo assim, trata-se de uma medida de alta relevância e eficácia. 

 

h) Densificação no fluxo de veículos na av. Cândido Hartmann 

 

Discussão e validação de geometrias de acesso, com destaque para o recuo da 

portaria de entrada, que agilize as entradas e saídas ao condomínio. A medida aplicável, 

estudo de correção geométrica, é de alta relevância e eficácia. 

 

i) Incremento na demanda por água, energia, coleta de esgoto e de lixo 

 

Medidas preventivas e corretivas advindas do respeito aos pareceres expedidos 

pelas concessionárias Sanepar e Copel referindo-se aos valores incrementais de consumo 

de água, energia e de produção de esgoto; uso racional dos equipamentos; adoção de 

equipamentos e sistemas que reduzam o consumo; uso de iluminação de baixo consumo; 

inspeções periódicas de redes e sistemas de água e esgoto. Estas são medidas de alta 

relevância e eficácia. 

 

j) Incremento na produção de lixo residencial 

 

Medida corretiva implementada a partir do respeito aos volumes máximos de 

produção de lixo doméstico a serem gerados pelos condôminos, envolvendo a 

conscientização dos morares quanto a redução na geração de resíduos, bem como sua 

correta separação e destinação. É uma medida de alta eficácia e alta relevância. 

 

k) Interrupções no trânsito da av. Cândido Hartmann por conta de acessos e saídas 

 

Medida corretiva a ser decidida pelo poder público quando da operação do 

empreendimento, por meio da melhoria ou adequação da sinalização de trânsito ao longo da 

referida via, em trecho curto que antecede e sucede o acesso ao interior do imóvel. É uma 

medida de média eficácia e alta relevância. 
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l) Valorização imobiliária do entorno imediato ou da AID 

 

Tais impactos são externalidades decorrentes do empreendimento e ocorrem pela 

ação do mercado imobiliário. A valorização imobiliária impacta positivamente em impostos 

municipais que usem o parâmetro do valor do imóvel como uma de suas variáveis de 

cálculo. Esta situação é de alta eficácia e média relevância. 

 

10.6. Ruídos 

 

Para o impacto do aumento do nível de pressão sonora, deverão ser adotadas 

medidas preventivas, com a finalidade de impedir que o aumento do espectro sonoro 

interfira na qualidade de vida da população vizinha ao empreendimento.  

 

a) Aumento do Nível de Pressão Sonora 

 

- Controle e restrição de horários 

 

As atividades de construção civil não passíveis de confinamento e que geram níveis 

de pressão sonora acima dos limites estabelecidos pela legislação em vigor deverão ser 

realizadas apenas no período diurno (07h as 19h) de segunda a sexta feira.  

As atividades confináveis e que possuam emissão sonoras abaixo dos limites 

permissíveis para a região poderão ser realizadas nos demais períodos, porém com ao 

devido respeito aos limites exigidos no Anexo II da Lei n° 10.625/2002.  

Esta medida preventiva trata-se de uma ação a ser realizada durante a fase de 

implantação, de curto prazo (implantação), de responsabilidade do empreendedor e 

empreiteiras e de alta eficácia na prevenção do impacto referente ao aumento do nível de 

pressão sonora.  

 

- Manutenção preventiva dos equipamentos pesados 

 

A operação de equipamentos pesados é responsável por grande parte do aumento 

do espectro sonoro nas atividades de construção civil, portanto a correta manutenção dos 

mesmos será de suma importância no controle e prevenção do referido impacto.  

Para o correto funcionamento desta medida preventiva deverá o empreendedor 

controlar e garantir que o maquinário pesado utilizado na fase de implantação esteja com a 

manutenção em dia.  
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Esta medida trata-se de uma ação a ser realizada durante a fase de implantação, de 

natureza preventiva, de curto prazo (implantação), de responsabilidade do empreendedor e 

empreiteiras e de média eficácia na prevenção do impacto referente ao aumento do nível de 

pressão sonora.  

 

- Controle e adequação de acessos 

 

Os acessos ao empreendimento são considerados pontos de geração de ruído em 

função das trocas de marcha, aceleração e desaceleração, interferência no fluxo de 

veículos, etc.  

A manutenção dos acessos livres, com a pavimentação conservada, com sinalização 

adequada e com espaço suficiente para manobras, aceleração e desaceleração, é 

fundamental para prevenir o aumento do nível de pressão sonora nas áreas externas ao 

empreendimento.  

Outro fator importante a ser observado é que deve ser priorizado o acesso ao 

empreendimento que apresentar o menor fluxo de veículos e receptores críticos próximos, 

porém, deve ser avaliada antes da determinação o custo de mobilização e adequação.  

Esta medida, trata-se de uma ação a ser realizada durante a fase de implantação, de 

natureza preventiva, de curto prazo (implantação), de responsabilidade do empreendedor e 

empreiteiras e de média eficácia na prevenção do impacto referente ao aumento do nível de 

pressão sonora nas áreas externas ao empreendimento.  

 

- Isolamento da área do empreendimento 

 

O isolamento da área do empreendimento com a implantação de tapumes consiste 

na criação de uma barreira acústica de grande eficácia no tocante a propagação do espectro 

sonoro nas vias mais próximas ao solo, impedindo desta forma os impactos sobre os 

transeuntes e residências vizinhas. Portanto, deverá ser realizado antes do início das obras 

a implantação de tapumes em todo o perímetro do empreendimento.  

Esta medida preventiva, trata-se de uma ação a ser realizada antes do início da 

implantação do empreendimento, de curto prazo, de responsabilidade do empreendedor e 

empreiteiras e de alta eficácia na prevenção do impacto referente ao aumento do nível de 

pressão sonora nas áreas externas ao empreendimento.  
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10.7. Tráfego 

 

a)  Aumento do fluxo de pedestres 

 

Os efeitos negativos do impacto do aumento na quantidade de pedestres na área de 

influência ocorrem principalmente pela falta de segurança e más condições do passeio. 

Como medidas mitigadoras são propostas a revitalização do passeio, assim como 

implantação de faixa de pedestres e de sinalização viária na rua Nicolau José Gravina no 

cruzamento com a av. Cândido Hartmann. 

Esta medida deve ser realizada anteriormente à finalização das obras, de maneira 

preventiva para receber o volume gerado pelo empreendimento. A responsabilidade pela 

implementação é do empreendedor. Esta medida apresenta uma eficácia média, pois muitos 

pedestres podem não utilizar as faixas destinadas a eles, embora a revitalização seja de alta 

relevância para segurança de vulneráveis. 

 

b)  Aumento no atraso dos veículos do sistema viário 

 

Como apresentado no Diagnóstico Ambiental, o resultado da simulação apresenta 

que a implantação do condomínio Parque das Artes não gera aumento considerável no 

tempo de atrasos para as vias na área de influência direta. Apesar de não ocorrer impacto 

significativo, é proposto como medida mitigadora a implantação de correção geométrica na 

rua Nicolau José Gravina de modo a melhorar a visibilidade desta aproximação. Esta 

medida, além de aumentar a segurança das conversões, também pode causar uma 

melhoria nos níveis de serviço, devido ao aumento da visibilidade. 

Esta medida deve ser realizada anteriormente à finalização das obras, de maneira 

compensatória, ao incremento no volume gerado pelo empreendimento. A responsabilidade 

pela implementação é do empreendedor. 

A eficácia da correção geométrica da via possui um valor médio, pois o aumento de 

visibilidade dos motoristas da rua Nicolau José Gravina permite maior segurança e com isso 

menores tempos de atraso para as manobras de conversão para a av. Cândido Hartmann. A 

relevância para esta medida pode ser considerada como média devido ao atraso 

ocasionado pelo volume gerado pelo empreendimento não ser significativo. 
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c)  Sobrecarga do sistema de transporte público 

 

Como o impacto no sistema de transporte público foi assumido como de baixa 

probabilidade e de baixa magnitude, não foram consideradas medidas mitigadoras para este 

impacto. 

 

10.8. Arqueologia 

 

Foram identificados três impactos negativos que causam interferência no patrimônio 

arqueológico, sendo eles: supressão de vegetação; intervenção nas camadas sub-

superficiais do solo (terraplanagem); e corte e aterro para vias de acessos. Como as 

medidas necessárias para estes impactos são as mesmas, optou-se por agrupá-los e trata-

los como “interferência no patrimônio arqueológico”. 

A preservação do patrimônio arqueológico é de fundamental importância para a 

ampliação do conhecimento relativo à história e memória dos diversos grupos que 

integraram e integram a sociedade brasileira, contando-se para tal com amplo amparo legal, 

conforme já exposto. 

Para a proposição de medidas voltadas à correta gestão de recursos arqueológicos 

porventura presentes em áreas sujeitas aos impactos em decorrência da implantação de 

empreendimentos de interesse econômico e social. No caso em questão, a interferência 

pela implantação do empreendimento imobiliário deverá ser precedida de pesquisas no 

âmbito da Arqueologia Preventiva, conforme Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 

2015, que estabelece os procedimentos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), nos processos de licenciamento ambiental dos quais 

participe. 

No caso do estudo ora apresentado constituiu a primeira etapa rumo à uma 

avaliação prévia do potencial arqueológico das áreas sujeitas aos impactos em decorrência 

da implantação do empreendimento. O estudo envolveu prospecções extensivas de 

superfície incidentes em porções da ADA e AID, consorciadas a coleta de informações de 

fontes secundárias (levantamento da literatura analítica disponível sobre a região 

envolvente). Os resultados confirmaram para área em apreço um significativo potencial para 

presença de sítios arqueológicos. 

Portanto, como medidas sugere-se pesquisas de cunho prospectivos, devendo-se 

solicitar junto ao IPHAN a autorização para realização do Projeto de Prospecção 

Arqueológica, de forma a buscar a identificação de sítios arqueológicos em potencial, 

principalmente na ADA.  
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Caso seja constatado a existência de material arqueológico na ADA o mesmo deverá 

ser resgatado, analisado e estudado como medida compensatória e destinado à instituição 

autorizada pelo IPHAN. A preferência por instituições que possam receber este tipo de 

material da própria região auxilia na divulgação e disponibilização do patrimônio resgatado 

ao conhecimento da comunidade, sendo através de exposição em museus, publicação em 

revistas, veículos de comunicação locais como os jornais, ou ainda, disponibilização na rede 

mundial de computadores (internet). O Programa de Resgate Arqueológico deverá ser 

aprovado junto ao IPHAN. 
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10.9. Matriz das Medidas  

 

10.9.1. Meio Físico 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 

P
re

v
e

n
ti
v
a
 

C
o
rr

e
ti
v
a
 

C
o
m

p
e

n
s
a

tó
ri

a
 

P
o

te
n

c
ia

liz
a
d

o
ra

 

C
u
rt

o
 

M
é

d
io

 

L
o

n
g

o
 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o
 

Geração e/ou aceleração 
nos processos físicos de 
dinâmica superficial 

    

Evitar significativas movimentações 

de terras durante eventos de chuvas; 

Correção imediata dos processos 
erosivos incipientes; 

Efetuar os cortes do solo conforme 
projeto técnico; 

Implantação de sistema de 
drenagem de águas pluviais. 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Alta 

Carreamento de sólidos e 

assoreamento da rede de 
drenagem 

    

Evitar significativas movimentações 

de terras durante eventos de chuvas; 

Implantação de sistema de 
drenagem de águas pluviais. 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Alta 
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10.9.2. Flora 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 

P
re

v
e

n
ti
v
a
 

C
o
rr

e
ti
v
a
 

C
o
m

p
e

n
s
a

tó
ri

a
 

P
o

te
n

c
ia

liz
a
d

o
ra

 

C
u
rt

o
 

M
é

d
io

 

L
o

n
g

o
 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o
 

Comprometimento da cortina 
vegetal de araucária e 
árvores isoladas que serão 
preservadas 

    

Manter raio de distância superior a 
10 m das árvores em relação ao 
movimento do terreno; 

Isolar a cortina vegetal; 

   
Empreendedor/ 

Construtora 

Média Alta 

Corte de indivíduos arbóreos 
isolados na área de 
implantação 

    Elaboração de um PRAD    
Empreendedor/ 

Construtora 

Alta Alta 

Resíduos e poeira da 
construção civil no bosque 

    
Elaboração do Programa de 

Isolamento da Cortina Vegetal 
   

Empreendedor/ 

Construtora 

Média Alta 

Atingimento da estrutura da 
raiz de árvores em função da 
movimentação do solo 
durante a construção 

    

Manter raio de distância superior a 

10 m das árvores em relação ao 
movimento do terreno; 

Isolar a cortina vegetal; 

   
Empreendedor/ 

Construtora 

Média Alta 

Presença de pessoas dentro 
do bosque retirando ou 
danificando vegetação 

    Instalação de câmeras de vigilância    
Empreendedor/ 

Construtora 

Alta Alta 

Paisagismo     
Utilizar espécies típicas da flora 
local e elementos dos quintais 
agroecológicos 

   
Empreendedor/ 

Construtora 

Alta Alta 
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Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 

P
re

v
e

n
ti
v
a
 

C
o
rr

e
ti
v
a
 

C
o
m

p
e

n
s
a

tó
ri

a
 

P
o

te
n

c
ia

liz
a
d

o
ra

 

C
u
rt

o
 

M
é

d
io

 

L
o

n
g

o
 

O
p

e
ra

ç
ã

o
 

Dano das árvores presentes 
no condomínio por 
vandalismo, roçada e outros 

    Realização do PEA    
Empreendedor/ 

Construtora 

Média Alta 

Presença de pessoas dentro 
do bosque retirando ou 
danificando vegetação 

    Realização do PEA    
Empreendedor/ 

Construtora 

Média Alta 

Ampliação da cortina vegetal     Implantação do PRAD    
Empreendedor/ 

Construtora 

Alta Alta 

Supressão das espécies 
exóticas invasoras 

    

Implantação do Programa de 

Supressão de Espécies Exóticas 
Invasoras 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Alta 
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10.9.3. Fauna 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 

P
re

v
e

n
ti
v
a
 

C
o
rr

e
ti
v
a
 

C
o
m

p
e

n
s
a

tó
ri

a
 

P
o

te
n

c
ia

liz
a
d

o
ra

 

C
u
rt

o
 

M
é

d
io

 

L
o

n
g

o
 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o
 

Supressão da vegetação     
Retirar a vegetação somente 
onde houver necessidade 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Média Média 

Supressão da vegetação     

Plantar mudas de espécies 

nativas em outros locais da ADA 
ou AID 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Média Média 

Intervenção nas camadas 
superficiais do solo 

    
Dispor do solo retirado em locais 

apropriados 
   

Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Alta 

Assoreamento e degradação 
dos corpos d’água 

    
Adoção de medidas e técnicas 
que impeçam o processo de 
erosão e carreamento de solo 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Alta 

Geração de ruídos e 
vibrações 

    

Utilizar maquinário de baixa 
emissão de ruídos 

Efetuar manutenção periódica no 
maquinário 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Baixa Baixa 
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Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 

P
re

v
e

n
ti
v
a
 

C
o

rr
e

ti
v
a
 

C
o
m

p
e

n
s
a

tó
ri

a
 

P
o

te
n

c
ia

liz
a
d

o
ra

 

C
u

rt
o
 

M
é

d
io

 

L
o

n
g

o
 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o
 

Produção de poeiras e 
gases 

    

Utilizar maquinário de baixa 
emissão de gases e poeiras, 
associado a técnicas de redução 
desses poluentes 

Efetuar manutenção periódica no 
maquinário 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Baixa Baixa 

Contaminação de solos, 
águas superficiais e 
subterrâneas 

    

Estocar e manusear produtos 
contaminantes de forma 
adequada e segura 

Dispor de um plano de 
contingências 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Alta 

Atividades cinegéticas     
Estabelecer normas e condutas e 
treinar todos os envolvidos 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Alta 

Atropelamentos de animais     Estabelecer limite de velocidade    
Empreendedor/ 
Construtora 

Média Alta 
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Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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Poluição e contaminação 
de solos e cursos d’água 
por efluentes domésticos 

    
Implantação de sistema de coleta 

de esgoto 
   

Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Alta 

Presença de animais 
domésticos 

    
Normas de confinamento e de 
circulação de animais domésticos 

   Empreendedor Alta Média 

Acesso de pessoas ao 
remanescente florestal 
presente na área do 
condomínio 

    
Manter a área cercada e com 
sinalização indicando a restrição 
de acesso 

   Empreendedor Alta Alta 

Projeto de paisagismo     
Utilizar espécies nativas atraentes 

para fauna silvestre 
   Empreendedor Média Média 
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10.9.4. Socioeconômico 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 

P
re

v
e

n
ti
v
a
 

C
o
rr

e
ti
v
a
 

C
o
m

p
e

n
s
a

tó
ri

a
 

P
o

te
n

c
ia

liz
a

d
o

ra
 

C
u
rt

o
 

M
é

d
io

 

L
o

n
g

o
 

Im
p

la
n

ta
ç
ã
o
 

Modificação no cotidiano da 
população do entorno 

    

Estabelecer um sistema de 
comunicação para informar a 
população sobre o andamento 
das obras 

Implantar placas de sinalização 
de advertência e de orientação 
da circulação de veículos e 
pedestres nas imediações das 
obras 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Baixa Baixa 

Aumento na oferta de 
empregos e consequente 
melhoria da renda familiar, 
do poder aquisitivo e da 
qualidade de vida 

    
Divulgar as oportunidades de 
emprego 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Alta 

Aumento da arrecadação de 
impostos 

    
Priorizar a contratação e uso dos 
serviços, comércio e insumos 
locais 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Média Média 

Aumento na demanda de 
bens e serviços do comércio 
local e serviços 

    
Priorizar a contratação e uso dos 
serviços, comércio e insumos 
locais 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Média Média 
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10.9.5. Urbano 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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n
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Avanços projetuais de obras 
condominiais e de relação com 
áreas protegidas e de valor 
histórico-arquitetônico 

    
Surgimento de novas práticas 
projetuais, processuais, 
construtivas 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Baixa 

Criação de acervo técnico em 
termos projetuais e de obras 
arquitetônicas, de parcelamento 
e de provimento de 
infraestruturas urbanas, a partir 
do conhecimento criado pelo 
presente projeto 

    
Surgimento de novas práticas 
projetuais, processuais, 
construtivas 

   
Empreendedor/ 

Construtora 

Alta Baixa 
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Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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Avaliação empírica da 
legislação urbana em vigor 

    

Reformulações do conjunto 
legal que rege o uso do solo e 
implantação de obras no 
município de Curitiba 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Baixa 

Utilização da via de acesso 
Cândido Hartmann com 
veículos de carga e descarga 
de materiais de construção e 
retirada de solo 

    
Movimentação de caminhões 
em horários que não os de pico 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Média 

Produção de resíduos da 
construção civil 

    Elaboração de PGRS    
Empreendedor/ 

Construtora 

Alta Alta 
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Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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Utilização do solo urbano 
segundo o zoneamento 

    
Ocupação da propriedade 
atendendo aos parâmetros 
urbanísticos 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Alta Média 

Conservação de maciço vegetal     Manutenção de bosque nativo    
Empreendedor e 
futuros 
proprietários 

Alta Alta 

Densificação no fluxo de 
veículos na av. Cândido 
Hartmann 

    
Elaboração de estudo para 
correção geométrica 

   Empreendedor Alta Alta 

Incremento na demanda por 
água, energia, coleta de esgoto 
e de lixo 

    

Adoção de ações para redução 
do consumo de água e energia, 
e redução na geração de 
resíduos 

   Empreendedor Alta Alta 

Incremento na produção de lixo 
residencial 

    
Adoção de ações para redução 
de geração e separação de 
resíduos 

   
Futuros 
Proprietários 

Alta Alta 

Interrupções no trânsito da av. 
Cândido Hartmann por conta de 
acessos e saídas 

    
Melhoria da sinalização de 
trânsito 

   
Secretaria de 
Defesa Social e 
Trânsito / URBS 

Média Alta 

Valorização imobiliária do 
entorno imediato ou da AID 

    
Arrecadação de impostos 
municipais 

   
Mercado 
imobiliário local 

Alta Média 
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10.9.6. Ruídos 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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Aumento do Nível de Pressão 
Sonora  

    
Controle e restrição de 
horários 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Alta  Alta  

Aumento do Nível de Pressão 
Sonora 

    
Manutenção preventiva dos 
equipamentos pesados 

   
Empreendedor/ 
Construtora 

Média Alta 

Aumento do Nível de Pressão 

Sonora 
    

Controle e adequação de 

acessos 
   

Empreendedor/ 
Construtora 

Média Alta 

Aumento do Nível de Pressão 

Sonora 
    

Isolamento da área do 

empreendimento  
   

Empreendedor/ 
Construtora 

Alta  Alta  
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10.9.7. Tráfego 

 

 

 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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Aumento do Fluxo de Pedestres     
Revitalização do passeio e 

implantação de sinalização viária 
   

Empreendedor
/ 

Construtora 
Média Alta 

Aumento no Atraso dos Veículos     Correção geométrica da via    

Empreendedor
/ 

Construtora 
Média Média 
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10.9.8. Arqueologia 

 

Fase Impacto 

Natureza 

Medidas necessárias 

Permanência 

Responsável Eficácia Relevância 
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Interferência no patrimônio 
arqueológico 

    
Implementação dos Programas 
de Prospecção Arqueológica 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Alta 

Interferência no patrimônio 
arqueológico 

    
Resgate Arqueológico e 
Educação Patrimonial 

   
Empreendedor/ 

Construtora 
Alta Alta 
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11. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS  

 

A definição dos critérios de valoração para a Compensação Ambiental (CA) aplicável 

ao empreendimento, se baseia na gradação dos impactos ambientais previstos. A 

metodologia adotada para a gradação dos impactos ambientais oriundos da implantação do 

empreendimento residencial condomínio Parque das Artes segue o previsto na Portaria 

Municipal nº 22, de 18 de julho de 2018. 

Esta metodologia estabelece os critérios, procedimentos e forma de cálculo do Grau 

de Impacto Ambiental (GI) e o percentual de Compensação Ambiental (CA) que deve incidir 

sobre os custos diretos da implantação do empreendimento, no que se refere aos impactos 

não-mitigáveis, independente de medidas preventivas e mitigadoras que devam ser 

cumpridas pelo empreendedor de acordo com as condicionantes ambientais estabelecidas 

nas licenças ambientais e termo de compromisso. O Valor da CA leva em consideração o GI 

e o Valor de Referência (VR), aplicando na fórmula: 

 

CA = VR * (GI * 0,001) 

 

Onde: 

CA = valor da Compensação Ambiental; 

VR = Valor de Referência, sendo somatório dos investimentos diretos necessários para 

implantação do empreendimento; 

GI = Grau de Impactos nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

 

O VR consiste no somatório dos investimentos necessários para a implantação do 

empreendimento, não incluindo o investimento referente a planos, projetos e programas 

exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados 

pelo empreendimento, bem como encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais. 

O GI corresponde ao resultado da média aritmética dos componentes da valoração 

para cada empreendimento, limitado entre 0 (zero) e 5 (cinco). Esta valoração considera a 

análise dos seguintes componentes: localização, empreendimento, fatores ambientais, 

aspectos socioculturais, avaliação dos impactos sobre os recursos ambientais, emissão de 

gases de efeito estufa e análise global dos impactos negativos. 
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O resultado dos componentes Localização, Empreendimento, Fatores ambientais, 

Avaliação dos impactos sobre os recursos ambientais e Análise global dos impactos 

negativos, será o resultado da média aritmética dos indicadores que o compõem. 

Para os componentes Aspectos Socioculturais e Emissões de Gases de Efeito Estufa 

a aplicação do peso é direta com a escolha da categoria no quadro próprio do indicador. 

 

11.1. Avaliação dos componentes 

 

11.1.1. Componente Localização 

 

Tem por objetivo contabilizar os efeitos de comprometimento de áreas prioritárias 

para a conservação e proteção ambiental, tais como Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

UCs, Bosques Nativos Relevantes (BNR), Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

Municipal (RPPNM) e Áreas de Preservação Permanente (APPs), bem como, avaliar a 

abrangência espacial dos impactos negativos sobre os recursos hídricos – bacias 

hidrográficas. 

 

➢ Localização do imóvel referente ao Zoneamento das APAs 

 

A gradação dos pesos é expressa pelo valor correspondente à localização do 

empreendimento em relação ao Zoneamento da APA Passaúna e da APA Iguaçu, 

combinada com a classificação das atividades propostas a serem desenvolvidas. 

 

Quadro 18 - Localização em relação ao Zoneamento das APAs Passaúna e Iguaçu. 

Localização do imóvel referente ao Zoneamento das APAs Pesos 

Imóvel não pertence a APA 0 

Imóvel pertence a APA com atividade proposta permitida pelo zoneamento 3 

Imóvel pertence a APA com atividade proposta permissível pelo zoneamento 5 

Valor 0 

 

➢ Áreas estratégicas para a conservação 

Neste indicador é analisada a ausência ou presença de UC, BNR e RPPNM na ADA 

e na AID para os impactos gerados pelo empreendimento. 
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Quadro 19 - Áreas estratégicas para a conservação. 

Áreas estratégicas para a conservação Pesos 

Ausência de UC, BNR e RPPNM na ADA e na AID 0 

Presença de UC, BNR e RPPNM na AID 3 

Presença de UC ou RPPNM contíguo à ADA 4 

Presença de BNR na ADA 5 

Valor 3 

 

➢ Áreas de Proteção Permanente 

Para esta análise é considerada a presença ou ausência na ADA dos recursos 

hídricos ou incidência da faixa de APP. 

 

Quadro 20 - Áreas de Preservação Permanente. 

Áreas de Preservação Permanente Pesos 

Não há incidência de APP na ADA 0 

Incidência da faixa de APP na ADA, com ausência de recursos hídricos na ADA 3 

Incidência da faixa de APP e presença de recursos hídricos na ADA 5 

Valor 0 

 

➢ Bacias Hidrográficas 

Para este indicador é avaliada a posição e a extensão espacial dos impactos 

negativos sobre a bacia hidrográfica em que será implantado o empreendimento. 

 

Quadro 21 – Bacias hidrográficas. 

Bacias hidrográficas Pesos 

Impactos negativos limitados à área de uma microbacia 1 

Impactos negativos ultrapassam a área de uma microbacia limitados à área de uma 
bacia de 3ª ordem 

3 

Impactos negativos ultrapassam a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à área 
de uma bacia de 1ª ordem 

4 

Impactos negativos ultrapassam a área de uma bacia de 1ª ordem 5 

Valor 5 

 

11.1.2. Componente Empreendimento 

 

➢ Porte 

Para a gradação deste componente foi considerado o somatório das áreas 

computáveis e as áreas não-computáveis indicando diretamente o peso correspondente. O 

empreendimento dispõe de área total do terreno de 66.734,70 m², sendo que 24.961,78 m² 
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serão ocupados e 41.772,92 m², equivalente a 62,6%, será mantida como área de 

preservação (Bosque Nativo Relevante). 

 

Quadro 22 – Porte do empreendimento. 

Porte Pesos 

De 5.000,00 a 9.999,99 m² de área construída total 1 

De 10.000,00 a 49.999,99 m² de área construída total 2 

De 50.000,00 a 99.999,99 m² de área construída total 3 

De 100.00,00 a 199.999,99 m² de área construída total 4 

Acima de 200.000,0 m² de área construída total 5 

Valor 2 

 

➢ Atividade 

Neste item foi observado o enquadramento da atividade a ser desenvolvida no 

empreendimento de acordo com o Decreto Municipal que regulamenta o licenciamento 

ambiental no município de Curitiba, verificando o tipo de licenciamento que a atividade a ser 

desenvolvida, que será a ocupação para uso residencial, se enquadra.  

 

Quadro 23 – Atividade que será desenvolvida no empreendimento. 

Atividade Pesos 

Atividades a serem desenvolvidas que não constam no Decreto regulamentador de 
licenciamento ambiental 

1 

Atividades a serem desenvolvidas que dependem de licenciamento ambiental 
simplificado para operar 

3 

Atividades a serem desenvolvidas que dependem de licenciamento ambiental completo 
para operar 

5 

Valor 1 

 
11.1.3. Componente Fatores Ambientais 

 

A análise dos fatores ambientais avaliará a qualidade do ambiente em que o 

empreendimento será implantado, contabilizando o impacto sobre a biodiversidade e a 

paisagem natural. 

 

➢ Flora 

Foi analisada a flora presente na ADA e no entorno à ADA (limitado a um raio de 200 

m), considerando áreas com extensão igual ou maior de 100 m². 
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Quadro 24 – Flora presente na área do empreendimento. 

Flora Pesos 

Maciços vegetacionais ausentes na ADA ou no entorno à ADA 0 

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no entorno à ADA com predominância 
de espécies exóticas 

3 

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no entorno à ADA com predominância 
de espécies nativas, sem ocorrências de espécie ameaçada de extinção 

4 

Presença de maciços vegetacionais na ADA e/ou no entorno à ADA ocorrendo espécies 
na categoria de espécies ameaçadas de extinção 

5 

Valor 5 

 

➢ Fauna 

Considerando que a fauna possui atividades migratórias, esta foi valorada 

analisando-se a ocorrência ou trânsito de espécies ameaçadas de extinção nas áreas de 

avaliação de impactos diretos na ADA e AID do empreendimento. 

 

Quadro 25 – Fauna ocorrente nas áreas de influência do empreendimento. 

Fauna Pesos 

Não há ocorrência ou trânsito de espécies ameaçadas de extinção na ADA e AID. 0 

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na 
categoria “dados insuficientes” na ADA ou AID. 

2 

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na 
categoria “vulnerável” na ADA ou AID. 

3 

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na 
categoria “em perigo” na ADA ou AID. 

4 

Há registro de ocorrência ou trânsito de espécies nativas ameaçadas de extinção na 
categoria “criticamente em perigo” na ADA ou AID. 

5 

Valor 3 

 

➢ Paisagem natural 

Os principais impactos verificados referem-se aos riscos de descaraterização da 

paisagem natural do imóvel ou no entorno do empreendimento (limitado a um raio de 200 

m), visualizada antes da implantação do empreendimento. Como paisagem natural 

considera-se qualquer tipo de bioma: bosques nativos, capões naturais, campos naturais, 

fundo de vale, relevos com declividades acentuadas. 

 

Quadro 26 – Paisagem natural. 

Paisagem natural Pesos 

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural totalmente 
urbanizada e elementos naturais ausentes 

0 

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural bastante 
antropizada 

2 
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Paisagem natural Pesos 

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural, pouco antropizada 4 

Imóvel ou entorno do empreendimento apresenta paisagem natural preservada 5 

Valor 2 

 

11.1.4. Componente Aspectos Socioculturais 

 

Este indicador refere-se ao patrimônio cultural da cidade quanto aos riscos de 

descaraterização, alteração ou perda do patrimônio imaterial, histórico ou artístico. 

Considera também a alteração da qualidade da paisagem urbana, principalmente no que se 

refere à imóveis tombados. Para a análise deste componente foi considerada a existência 

da UIP na ADA, bem como a existência de patrimônios culturais na AID do empreendimento. 

 

Quadro 27 – Aspectos Socioculturais na ADA e AID do empreendimento. 

Aspectos Socioculturais Pesos 

Não há registros de Patrimônios Culturais, seja ele imaterial ou histórico e artístico na 
ADA ou AID 

0 

Verificada a existência de Patrimônio Cultural na AID 3 

Verificada a existência de Patrimônio Cultural na AID, contiguo à ADA 4 

Verificada a existência de Patrimônio Cultural na ADA 5 

Valor  5 

 

11.1.5. Componente Avaliação dos Impactos sobre os Recursos Ambientais 

 

A análise dos impactos sobre os recursos ambientais tem por objetivo realizar uma 

avaliação integrada do comprometimento desses recursos presentes na ADA. 

 

➢ Remoção da vegetação 

Considerando que a remoção da vegetação afeta diretamente a flora e a fauna, foi 

considerado o impacto tanto pela remoção de maciços vegetacionais quanto pela remoção 

de árvores isoladas. 

Entende-se por maciço vegetacional qualquer formação com área maior a 100 m², 

mesmo que composta somente por espécies exóticas, pois estas áreas possuem 

importância ecológica para a conectividade da fauna. Para este item deverão ser 

contabilizadas todas as ocorrências para o empreendimento, sendo o valor do peso do 

indicador a soma de todos os pesos ocorridos, limitado a 5. 
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Quadro 28 – Remoção da vegetação para a implantação do empreendimento. 

Remoção de Vegetação Pesos 

Não haverá remoção de vegetação e nem mesmo indivíduos isolados 0 

Haverá remoção de árvores isoladas exóticas 1 

Haverá remoção de árvores isoladas nativas 2 

Haverá remoção de indivíduos de espécies exóticas que compõem maciços 
vegetacionais 

3 

Haverá remoção de indivíduos de espécies nativas que compõem maciços vegetacionais 4 

Haverá remoção de indivíduos de espécies ameaçadas de extinção, sejam indivíduos 
isolados ou presente em maciços vegetacionais 

5 

Valor (somatório das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5) 5 

 

➢ Remoção do solo 

Considerando que a escavação do solo impacta diretamente a biota terrestre e 

subterrânea local, o impacto sobre o solo é indicado pela existência ou não de escavação no 

terreno do empreendimento, bem como pelo número de subsolos a serem construídos. 

 

Quadro 29 – Remoção do solo. 

Remoção do Solo Pesos 

Não haverá escavação 0 

Preparo do terreno, nivelamento limitado a remoção superficial do solo e não haverá 
construção de subsolo 

1 

Escavação limitada à construção de um subsolo 2 

Escavação limitada à construção de dois a três subsolos 3 

Escavação limitada à construção de quatro subsolos 4 

Escavação limitada à construção de cinco ou mais subsolos 5 

Valor 2 

 

➢ Alteração dos elementos do subsolo 

A análise da alteração no subsolo avalia o impacto sobre o recurso natural nobre, ou 

seja, as águas subterrâneas. No tocante a qualidade da água subterrânea foi considerada 

tanto a etapa da preparação do terreno e execução da obra, quanto a etapa de operação. 

Deverá contabilizar todas as ocorrências para o empreendimento, sendo o valor do 

peso do indicador a soma de todos os pesos ocorridos, limitado a 5. 

 

Quadro 30 - Alteração dos elementos do subsolo. 

Alteração dos elementos do subsolo Pesos 

Não haverá alteração da qualidade da água subterrânea, do regime hidrodinâmico, ou 
do nível do lençol freático em qualquer etapa do empreendimento. 

0 

O empreendimento poderá alterar o regime hidrodinâmico em qualquer etapa 2 
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Alteração dos elementos do subsolo Pesos 

O empreendimento poderá alterar o nível do lençol freático em qualquer etapa 2 

A atividade a ser desenvolvida possui fator de risco que poderá alterar a qualidade de 
água. 

3 

Valor (somatório das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5) 0 

 

➢ Geração de resíduos 

Um dos impactos decorrentes da geração dos resíduos poderá a ser a contaminação 

do solo, do subsolo e dos recursos hídricos, quando não adotados procedimentos de 

gerenciamento ambientalmente adequados. Considerando que o tipo de resíduo pode 

potencializar o impacto negativo, a análise deste indicador considera o que será gerado 

quando da etapa de operação do empreendimento. 

 

Quadro 31 – Geração de resíduos na fase de operação do empreendimento. 

Geração de resíduos Pesos 

Gerará somente resíduos de características semelhantes aos domiciliares, no limite de 
600 litros por semana 

1 

Gerará somente resíduos de características semelhantes aos domiciliares, acima do 
limite de 600 litros por semana 

2 

Gerará resíduos Classe I – Perigosos, provenientes de serviços de manutenção do 
empreendimento independente do volume a ser gerado tanto na implantação quanto na 
operação 

4 

Gerará resíduos Classe I – Perigosos, inerentes ao desenvolvimento da atividade do 
empreendimento 

5 

Valor 2 

 

➢ Geração de efluentes 

A forma de lançamento do efluente gerado nas atividades do empreendimento, seja 

de característica domiciliar ou não, tem impacto direto na qualidade das águas da bacia 

hidrográfica em que está inserido. A análise do indicador considera o tipo e a forma de 

lançamento do efluente gerado pelo empreendimento na fase de operação. 

 

Quadro 32 – Geração de efluentes na fase de operação do empreendimento. 

Geração de efluentes Pesos 

Gerará efluente de característica domiciliar com viabilidade de lançamento diretamente 
na rede coletora de esgotos 

1 

Gerará efluente de característica domiciliar com viabilidade de lançamento diretamente 
na rede coletora de esgoto, por meio de sistema de bombeamento/recalque 

1 

Gerará efluente de característica não-domiciliar, sem necessidade de pré-tratamento e 
viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos 

2 

Gerará efluente de característica não-domiciliar, com necessidade de pré-tratamento do 
efluente e viabilidade de lançamento na rede coletora de esgotos 

3 
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Geração de efluentes Pesos 

Gerará efluente de característica domiciliar e não disponibilidade de rede coletora de 
esgotos 

4 

Gerará efluente de característica não-domiciliar e não disponibilidade de rede coletora 
de esgotos 

5 

Valor  1 

 

➢ Emissões atmosféricas 

As emissões atmosféricas impactam diretamente a qualidade do ar e análise deste 

impacto deverá considerar qualquer fonte fixa e/ou móvel do empreendimento. O grau de 

valoração é referente ao tempo de uso da fonte, tanto na fase de implantação quanto na 

fase de operação. Caso ocorra mais de uma fonte instalada no empreendimento, utilizar a 

média diária de todas as fontes para o enquadramento. 

 

Quadro 33 – Emissões atmosféricas pelo empreendimento. 

Emissões atmosféricas Pesos 

Não haverá fontes com emissões atmosféricas 0 

Utilizará fontes de emissões atmosféricas somente para emergências 1 

Na etapa de implantação, utilizará fontes de emissões de uso não continuo e média 
diária até 4 horas 

2 

Na etapa de implantação, utilizará fontes de emissões de uso não continuo e média 
diária até 8 horas 

3 

Na etapa de operação, utilizará fontes de emissões atmosféricas de uso não continuo e 
média diária até 4 horas 

3 

Na etapa de operação, utilizará fontes de emissões atmosféricas de uso não continuo e 
média diária acima de 4 horas até 6 horas 

4 

Na etapa de operação, utilizará fontes com emissões atmosféricas de uso contínuo na 
operação do empreendimento 

5 

Valor (somatório das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5) 5 

 

➢ Geração de ruídos 

Foram analisadas todas as possíveis atividades ruidosas provenientes da 

implantação e operação do empreendimento, tais como: aglomeração de pessoas ou 

animais, equipamentos instalados (grupo gerador de energia, sistema de refrigeração e 

climatização de ambientes, entre outros), movimentação de veículos inclusive para 

realização de cargas e descargas, ou fontes de ruídos inerentes à própria atividade. Deverá 

contabilizar todas as ocorrências para o empreendimento, sendo o valor do peso do 

indicador a soma de todos os pesos ocorridos, limitado a 5. 
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Quadro 34 – Geração de ruídos. 

Geração de ruídos Pesos 

Sem desenvolvimento de atividades ruidosas 0 

Na etapa de implantação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período 
diurno (7h – 19h) 

1 

Na etapa de implantação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período 
noturno (19h – 7h) 

2 

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno 
(7h – 19h) com mecanismos de atenuação sonora 

2 

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período diurno 
sem mecanismos de atenuação sonora 

3 

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período noturno 
(19h – 7h) com mecanismos de atenuação sonora 

4 

Na etapa de operação, com desenvolvimento de atividades ruidosas no período noturno 
sem mecanismos de atenuação sonora 

5 

Valor (somatório das opções que o empreendimento se enquadra, limitada a 5) 5 

 

11.1.6. Componente emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

 

Empreendimentos que geram impactos significativos devem avaliar as suas 

emissões no estudo ambiental, visto que estes impactos não são passíveis de mitigação e 

uma das suas consequências é colaborar com o aquecimento global, interferindo 

diretamente sobre o meio ambiente e a saúde pública. Em consonância com as políticas 

públicas, a necessidade de elaborar o inventário das emissões de GEE é dado pelo porte 

e/ou pelas atividades a serem desenvolvidas no empreendimento. Portanto, na análise 

deste componente será considerado uma combinação de porte e atividade acima valorados. 

A metodologia utilizada para o Inventário do Município de Curitiba, leva em 

consideração a quantificação das emissões em três setores: energia, resíduos, agricultura, 

florestas e outros usos (AFOLU). Por analogia, para este componente consideram-se os 

resultados dos componentes anteriores. 

Para a parcela AFOLU considera-se a combinação da remoção de vegetação com o 

uso previsto, conforme quadro abaixo. Nele deverão ser contabilizadas todas as ocorrências 

para o empreendimento, sendo o valor do peso do indicador a soma de todos os pesos 

ocorridos, limitado a 5. 

 

Quadro 35 - Fator da parcela AFOLU. 

Fator da parcela AFOLU Pesos 

Ausência de remoção de vegetação Combinada por qualquer uso 1 

Remoção de árvores isoladas 

Combinada com uso residencial 1 

Combinada com uso não residencial 2 

Combinada com uso industrial 2 
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Fator da parcela AFOLU Pesos 

Remoção de maciço vegetal 

Combinada com uso residencial 3 

Combinada com uso não residencial 3 

Combinada com uso industrial 4 

Valor do Fator da parcela AFOLU (somatório das opções que o empreendimento se 
enquadra, limitada a 5) 

1 

 

O componente emissões de GEE será dado pelo resultado da aplicação na fórmula 

do quadro abaixo que considera os fatores: porte, atividade, energia, resíduos e AFOLU e 

seus respectivos índices de proporcionalidade limitado ao valor de 5, com arredondamento 

para cima se a casa decimal for maior que 5. 

 

Quadro 36 – Emissões de GEE. 

Emissões de GEE Pesos 

Porte 2 

Atividade 1 

Fator da parcela Energia (peso do item emissões atmosféricas) 5 

Fator da parcela Resíduos (somatório dos pesos dos itens de geração de resíduos e de 
geração de efluentes) 

3 

Fator da parcela AFOLU 1 

Valor (limitado a 5) 
((Porte + Atividade) x 0,04 + Energia x 0,8 + Resíduos x 0,12 + AFOLU x 0,04) 

4,52 

 

(Porte + Atividade) x 0,04 + Energia x 0,8 + Resíduos x 0,12 + AFOLU x 0,04 

[(2 + 1) x 0,04] + (5 x 0,8) + (3 x 0,12) + (1 x 0,04) 

0,12 + 4 + 0,36 + 0,04 

4,52 

 

11.1.7. Análise dos impactos negativos 

 

A análise dos atributos ocorrência, temporalidade e magnitude de todos os impactos 

negativos que constam na matriz de impactos busca uma avaliação integrada da resiliência 

e relevância desses sobre o meio ambiente em que o empreendimento será implantado. 

 

➢ Ocorrência de impactos negativos 

Para este indicador foram quantificadas todas as ocorrências de impactos negativos 

da matriz de impactos, de forma a obter o percentual das ocorrências de impacto negativo 

em relação ao total de impactos negativos e positivos elencados para os meios físico, biótico 
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e socioeconômico. Do total de 51 impactos previstos, 34 são negativos (66,7%) e 17 são 

positivos (33,3%). 

 

Quadro 37 – Ocorrência de impactos negativos. 

Ocorrência de Impactos Negativos em relação ao Número Total de 
Impactos 

Pesos 

0,01 – 19,9% 1 

20 – 39,9% 2 

40 – 59,9% 3 

60 – 79,9% 4 

80 – 100% 5 

Valor 4 

 

➢ Temporalidade 

Refere-se a resiliência do ambiente em que o empreendimento está inserido, ou seja, 

avalia a persistência dos impactos negativos do empreendimento. 

Inicialmente deverá categorizar a temporalidade para cada impacto negativo 

apontado na Matriz de Impactos do estudo ambiental apresentado de acordo com o quadro 

abaixo. 

 

Quadro 38 - Classificação para análise do indicador Temporalidade. 

Classificação para análise do indicador Temporalidade Categoria 

Duração temporária: persiste somente durante a execução das obras para 
implantação do empreendimento 

1 

Imediata: persiste até 5 anos após a implantação do empreendimento 2 

Curta duração: persiste por período superior a 5 anos e até 15 anos após a 
implantação do empreendimento 

3 

Média duração: persiste por período superior a 15 anos e até 30 anos após a 
implantação do empreendimento 

4 

Longa duração: persiste por período superior a 30 anos após a implantação do 
empreendimento 

5 

 

Deverá ser quantificado o número de ocorrências de impactos negativos por 

categoria. Cada categoria terá um fator multiplicador especifico. A resiliência da categoria 

será o resultado do produto do número de ocorrências pelo fator multiplicador. 

O indicador Temporalidade será dado pelo resultado do quociente entre o somatório 

da resiliência da categoria pelo somatório do número de ocorrências de impactos negativos 

limitado ao valor de 5, com arredondamento para cima se a casa decimal for maior que 5. 
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Quadro 39 – Temporalidade. 

Temporalidade 

Categorias 
Nº de ocorrências de impactos 

negativos classificados por categoria 
Fator de 

Multiplicação 
Resiliência 
da categoria 

Categoria 1 7 1 7 

Categoria 2 15 2 30 

Categoria 3 6 3 18 

Categoria 4 6 4 24 

Categoria 5 0 5 0 

Somatório das ocorrências 
de impactos negativos 

34 
Somatório da 
resiliência das 

categorias 
79 

Valor (somatório da Resiliência das categorias / somatório de ocorrências de impactos 
negativos) 

2,32 

 

➢ Magnitude 

O indicador de Magnitude se refere a existência e a relevância concomitantes dos 

impactos ambientais negativos sobre todos os meios: biótico, físico e socioeconômico 

associados ao empreendimento. Cada impacto negativo apontado na matriz de impactos do 

deverá ser categorizado conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 40 - Classificação para análise do indicador Magnitude. 

Classificação para análise do indicador Magnitude Categoria 

Ausência de impacto ambiental significativo negativo 0 

Baixa magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento 
dos recursos ambientais 

1 

Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento 
dos recursos ambientais 

3 

Alta magnitude do impacto ambiental negativo 5 

 

Semelhante à metodologia utilizada no indicador anterior, para cada categoria deverá 

ser verificado o número de ocorrências dos impactos negativos. Cada categoria terá um 

fator multiplicador a ser aplicado. A relevância da categoria será o resultado do produto do 

número de ocorrências por seu respectivo fator de multiplicação. 

O indicador Magnitude será dado pelo quociente entre o somatório da relevância das 

categorias pelo somatório do número de ocorrências de impactos negativos, limitado ao 

valor 5. 
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Quadro 41 – Magnitude. 

Magnitude 

Categorias 
Nº de ocorrências de 

impactos classificados 
por categoria 

Fator de Multiplicação 
Relevância 

da categoria 

Baixa 21 1 21 

Média  11 3 33 

Alta 2 5 10 

Somatório das ocorrências 
de impactos negativos 

34 
Somatório das Relevâncias 
das categorias 

64 

Valor (somatório das Relevâncias das categorias / somatório das ocorrências de 
impactos negativos) 

1,88 

 

11.2. Resultados 

 
Quadro 42 – Grau de impacto gerado pelo empreendimento. 

Análise dos 
componentes 

Indicadores 
Pesos 

Parcial Total 

Localização 

Localização do imóvel referente ao Zoneamento das APAs 0 

8 
Áreas Estratégicas Para a Conservação 3 

Áreas de Preservação Permanente 0 

Bacias hidrográficas 5 

Componente Localização (média dos  pesos) 2 

Empreendimento 

Porte 2 
3 

Atividade 1 

Componente Empreendimento (média dos  pesos) 1,5 

Fatores ambientais 

Flora 5 

10 Fauna 3 

Paisagem natural 2 

Componente Fatores Ambientais (média dos  pesos) 3,33 

Aspectos 
socioculturais 

Aspectos Socioculturais 5 5 

Componente Aspectos Socioculturais 5 

Avaliação dos 
impactos sobre os 
recursos ambientais 

Remoção de Vegetação 5 

20 

Remoção do Solo 2 

Alteração dos elementos do Sub-solo 0 

Geração de Resíduos 2 

Geração de Efluentes 1 

Geração de Emissões Atmosféricas 5 

Geração de Ruídos 5 

Componente Avaliação  dos Impactos sobre os Recursos Ambientais 
(média  dos pesos) 

2,86 

Emissões de GEE Emissões de GEE 4,52 4,52 
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Análise dos 
componentes 

Indicadores 
Pesos 

Parcial Total 

Componente Emissões de Gases de Efeito Estufa 4,52 

Análise global dos 
impactos negativos 

Ocorrência de Impactos Negativos 4 

8,2 Temporalidade 2,32 

Magnitude 1,88 

Componente Análise dos Impactos  Negativos (média dos  pesos) 2,73 

GRAU DE IMPACTO (GI = média final dos pesos dos componentes) 3,13 

 

CA = VR * (GI * 0,001) 

 

Onde: 

CA = valor da Compensação Ambiental; 

VR = Valor de Referência, sendo somatório dos investimentos diretos necessários para 

implantação do empreendimento = R$ 220.499.400,00 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5% 

 

CA = VR * (GI * 0,001) 

CA = 220.499.400,00* (3,13 * 0,001) 

CA = 220.499.400,00 * 0,00313 

CA = 690.163,12 

 

A partir da análise de todos os impactos ambientais previstos com a implantação do 

condomínio residencial Parque das Artes e sua respectiva gradação, chegou-se ao valor 

mínimo de Compensação Ambiental a ser desembolsado pelo empreendedor, conforme 

metodologia determinada pela Portaria Municipal nº 22/2018. Ficando este valor definido em 

R$ 690.163,12 (seiscentos e noventa mil, cento e sessenta e três reais e doze centavos). 
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12. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE MONITORAMENTO 

 

A partir do levantamento e da análise dos impactos ambientais previstos em 

decorrência da implantação do condomínio residencial Parque das Artes, procedeu-se com 

a definição de medidas preventivas, mitigadoras e/ou potencializadoras, com o intuito de 

reduzir ou eliminar tais impactos negativos. Essas medidas são reunidas em Programas 

Ambientais, previstos na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, como parte 

integrante de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

A seguir serão descritos os principais programas ambientais recomendados visando 

monitorar, evitar, controlar ou compensar os impactos ambientais ocasionados com a 

implantação do condomínio (Quadro 43).  As atividades e ações ora indicadas serão 

avaliadas à luz do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, podendo ser 

ainda incorporadas adições e adequações, conforme o avanço e detalhamento do projeto de 

engenharia.  

Os planos e programas ambientais foram estruturados com o objetivo de 

acompanhar as ações executadas durante as diferentes fases do empreendimento de forma 

a facilitar seu gerenciamento ambiental e monitorar a ocorrência dos impactos previstos no 

estudo. 

Na sequência são apresentados os programas de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos esperados. Para tanto foram considerados: 

• Os parâmetros adotados para cada fator ambiental; 

• Os locais de amostragem, a frequência de amostragem e os métodos de coleta e 

análise para cada parâmetro; 

• Os sistemas de análise e os métodos de tratamento dos dados, de forma a produzir 

informações que possam ser repassadas aos diversos setores da sociedade 

interessados; 

• Coordenação, instituições envolvidas e parcerias; 

• Cronograma; 

• Custos. 

 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

449 

 

Quadro 43 – Programas ambientais previstos para a implantação do condomínio residencial Parque 

das Artes. 

Meio Programa 

Físico 
Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos 

Programa de Proteção de Recursos Hídricos 

Flora 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Isolamento da cortina vegetal com araucárias e do Bosque Nativo Relevante 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Programa de Supressão de Espécies Exóticas Invasoras 

Fauna 
Programa de Monitoramento da Fauna 

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna 

Socioeconômico 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

Programa de Comunicação Social 

Plano de Acompanhamento dos Impactos Sociais e da População Afetada pelo 

Empreendimento ou Atividade 

Urbano 
Programa de Cumprimento da Legislação pelo Empreendedor 

Programa de Implantação das Exigências Ambientais pelo condomínio 

Ruídos Programa de Monitoramento do Nível de Pressão Sonora 

Tráfego 

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas 

Programa de Segurança Viária 

Plano de Circulação e Acessibilidade para a Área de Influência Direta e Indireta do 

Empreendimento 

Arqueologia 

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

Programa Integrado de Educação Patrimonial 

Resíduos Sólidos Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

Segurança do 

trabalho 

Programa de Redução de Acidentes na Fase de Obras 

Programa de Segurança e Saúde da Mão de Obra 
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PROGRAMA 

Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos 

Grau de prioridade 

Médio 

Fase de implantação 

Implantação 

Objetivo 

O objetivo do programa é controlar e monitorar os processos erosivos e instabilizadores com o 
intuito de preservar e controlar a integridade da obra e áreas adjacentes, durante a fase de 
construção do empreendimento. 

Justificativa 

Este programa se justifica frente à possibilidade de desencadeamento de processos erosivos, bem 
como instabilidades físicas em razão da execução da obra. 

Metodologia 

As atividades do presente programa deverão compreender basicamente as seguintes atividades: 
1) Monitoramento, na fase de execução de cortes, aterros, escavações e transporte de 

materiais, visando detectar sulcos erosivos e fendas no solo. Durante esta fase devem ser 
observadas as especificações técnicas do projeto e todas as medidas mitigadoras previstas 
no EIA, com vistas a minimizar os processos de erosão e assoreamento da rede de 
drenagem; 

2) Quando necessário, executar obras de contenção, adequação e correção, com o 
condicionamento topográfico-pedológico-geológico-climático local, bem como decidir sobre 
a necessidade ou não de um sistema de instrumentação de controle das mesmas; 

3) Aplicação e reposição periódica do material de preenchimento dos sulcos de erosão, 
porventura formados. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Empreendedor 

Resultados esperados 

Ausência de focos de erosão. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

R$ 130.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Proteção de Recursos Hídricos 

Grau de prioridade 

Médio 

Fase de implantação 

Implantação 

Objetivo 

O objetivo deste programa é o de permitir o conhecimento e o acompanhamento das modificações 
qualitativas ou quantitativas que possam a vir ocorrer nos rios e córregos próximos ao 
empreendimento, de modo a permitir a implementação de medidas que assegurem a manutenção 
da qualidade, quantidade e sua adequação aos usos de água existentes e previstos. 

Justificativa 

Este programa se justifica pelos impactos diagnosticados nos recursos hídricos direta e 
indiretamente afetados pelas obras, relacionados com o carreamento de sólidos e assoreamento 
da rede de drenagem e outras interferências na qualidade das águas superficiais. 

Metodologia 

Os procedimentos a serem adotados deverão envolver os seguintes aspectos: 
1) Identificação e caracterização dos principais agentes e fatos geradores das interferências 

nos recursos hídricos; 
2) Análises da bacia e micro bacia hidrográfica a serem objeto de monitoramento, ou seja, rio 

Barigui e rio Cascatinha, respectivamente, e definição das medidas a serem adotadas com 
vista à eliminação e/ou minimização dos problemas detectados; 

3) Definição das destinações finais adequadas aos efluentes potencialmente poluidores (lixo, 
águas servidas, caliças, etc.). 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Empreendedor 

Resultados esperados 

Espera-se que através da implantação deste programa, os processos impactantes à qualidade da 
água superficial que eventualmente surjam durante a implantação do empreendimento sejam 
identificados pelos resultados analíticos, fundamentando ações corretivas e o desenvolvimento de 
atividades de prevenção a novos processos. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

R$ 120.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Educação Ambiental  

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

Implantação e Operação 

Objetivo 

• Evitar circulação de pessoas dentro do Bosque Nativo Relevante; 

• Evitar danos por roçada e outros; 

• Evitar vandalismo; e 

• Evitar supressão. 

Justificativa 

De acordo com o diagnóstico do meio biológico – vegetação, já ocorre a entrada de pessoas 
alheias ao empreendimento dentro do Bosque Nativo Relevante o que danifica a vegetação e, este 
dano poderá ser intensificado durante a fase de operação do empreendimento. As árvores dentro 
do condomínio poderão sofrer danos por vandalismo e/ou roçada, durante a manutenção do jardim. 
Devido a estas situações, se faz necessária a educação ambiental, visando informar aos 
moradores, prestadores de serviço e a vizinhança da importância da área protegida e da correta 
manutenção das áreas verdes. 

Metodologia 

A educação ambiental deverá ser realizada com as pessoas envolvidas com a obra, durante a 
Fase de Implantação. Também, deverá ser realizada durante a Fase de Operação e constar no 
regimento interno do condomínio. Deverá ser informado as regras de preservação e manutenção 
das áreas de preservação para os moradores, funcionários e prestadores de serviços. 

Placas informativas deverão ser colocadas na entrada do Bosque Nativo Relevante e em locais 
estratégicos de circulação de pessoas. 

Palestras e orientações deverão ser realizadas para os condôminos, funcionários e 
fornecedores. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Engenheiro florestal e biólogo 

Resultados esperados 

• Circulação de pessoas dentro do Bosque Nativo Relevante evitada, 

• Danos por roçada e outros evitados; 

• Vandalismo evitado; e 

• Supressão evitada. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase implantação e operação 

Estimativa de custo 

R$ 45.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Isolamento da Cortina Vegetal com Araucárias e do Bosque Nativo Relevante 

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

Implantação  

Objetivo 

• Evitar danos à estrutura radicular da cortina vegetal de araucárias; 

• Evitar danos nas árvores da cortina vegetal de araucárias; e 

• Evitar dispersão de resíduos decorrentes da obra no Bosque Nativo Relevante. 

Justificativa 

As árvores são muito sensíveis a movimentação do terreno, caso ocorram alterações na 
estrutura do sistema radicular essas podem comprometer os indivíduos como um todo, podendo 
levá-los a morte. Em geral, como medida de mitigação desse risco, se efetua o isolamento da 
árvore em um raio proporcional ao seu tamanho. 

Durante a construção, são gerados resíduos sólidos, líquidos e gasosos e poeiras. Mesmo o 
Bosque Nativo Relevante estando cercado, poderá sofrer efeitos dos resíduos, como poeiras. Para 
evitar este dano, recomenda-se a colocação de um isolamento no entorno do bosque. 

Metodologia 

Isolar a cortina vegetal com araucárias, se possível, em um raio proporcional à altura das 
árvores. O isolamento deverá evitar a movimentação de terra para que não ocorra 
comprometimento da estrutura do sistema radicular. 

  Implementar tapumes nas grades de proteção do Bosque Nativo Relevante, de modo a reduzir 
o risco de outros resíduos ou poeiras.  

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Responsável pela obra 

Resultados esperados 

• Danos da estrutura radicular evitados da cortina vegetal de araucárias; 

• Danos nas árvores evitados da cortina vegetal de araucárias; 

• Dispersão de resíduos decorrentes da obra evitados no Bosque Nativo Relevante. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

R$ 24.000,00  
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PROGRAMA 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

Operação 

Objetivo 

• Compensar a supressão de indivíduos arbóreos conforme às diretrizes legais; e 

• Enriquecimento da cortina vegetal de araucárias. 

Justificativa 

De acordo com a Lei no 9.806/01/00 que “Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e 
dá outras providências.” Conforme o Art. 16. Em caso de necessidade de corte ou derrubada de 
árvores isoladas, deverá o solicitante, subordinar-se às exigências e providências que se seguem:   

§ 1º. O requerimento de autorização de corte de árvores deverá ser dirigido à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMMA, em formulário próprio assinado pelo proprietário do imóvel, 
ou seu representante legal, e será instruído.  

Art. 17. No caso de construção civil, deverá o solicitante apresentar consulta amarela do imóvel, 
estudo ou projeto definitivo de ocupação do terreno e planta planialtimétrica com a locação das 
árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m (quinze centímetros) a altura de 1,30m (um metro e 
trinta centímetros) a partir da base da árvore, tanto para a arborização interna quanto aquelas em 
bem público, localizadas nas testadas do imóvel, para serem analisados e vistados.   

§ 1º. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA solicitará qualquer alteração no projeto 
apresentado que julgue necessária para a manutenção do maior número de árvores possível.   

§ 2º. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, para a aprovação de projeto, solicitará 
a implantação de faixa de contenção, visando a preservação de árvore(s).  

Art. 19. Seja qual for a justificativa, cada árvore abatida será substituída pelo plantio, no mesmo 
imóvel, de duas outras, de espécies recomendadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SMMA.  

Caso seja viável, a cortina vegetal mais densa será mais efetiva no controle de emissões, 
odores, ruídos urbanos, além de criar uma faixa de transição natural no entorno do 
empreendimento e melhorar o paisagismo do local. 

Metodologia 

Para a realização da reposição florestal como compensação dos indivíduos suprimidos, deverá ser 
definido o local e a área de plantio. Com isto, será possível definir a quantidade de mudas. Deverão 
ser selecionadas mudas de espécies nativas da Floresta com Araucária, com altura de 1 m. A 
distribuição das mudas será realizada de maneira aleatória, evitando-se agrupamentos 
monoespecíficos, com espaçamento de 3x 3 m. Espécies de porte inferior a das araucárias 
deverão ser plantadas entre esta espécie e em uma ou mais fileiras, além das araucárias. Após o 
plantio, será feito o monitoramento, para o controle de pragas e doenças e, no caso da mortalidade 
de mudas, a substituição dos indivíduos mortos.  

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Engenheiro florestal ou Biólogo 

Resultados esperados 

• Indivíduos arbóreos suprimidos compensados; 

• Cortina vegetal de espécies nativas adensada. 

Cronograma de implementação e execução 

Operação 

Estimativa de custo 

R$ 56.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Supressão de Espécies Exóticas Invasoras 

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

Operação 

Objetivo 

Substituição das espécies exóticas invasoras pelo plantio mudas de árvores nativas pioneiras e 
clímax características da Floresta Ombrófila Mista, com predomínio de espécies endêmicas e 
ameaçadas de extinção. 

Justificativa 

Árvore exótica é aquela que ocorre em uma área fora de seu limite natural, resultante de 
dispersão por atividades humanas e quando se adaptam, se reproduzem e se tornam dominantes, 
alterando processos ecológicos naturais, são consideradas invasoras (CARVALHO et al., 2014). 

São a segunda maior causa de extinção de espécies no planeta, afetando diretamente a 
biodiversidade, a economia e a saúde humana. A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) 
estabeleceu (Artigo 8) que os países signatários devem impedir a introdução e controlar ou 
erradicar espécies invasoras que ameaçam ecossistemas, hábitats e espécies nativas (MMA, 
2006). Ao contrário de muitos problemas ambientais que se amenizam com o tempo, como a 
poluição química, as invasões biológicas se multiplicam, causando problemas que tendem a se 
agravar com o passar do tempo, impedindo que ecossistemas afetados se recuperem naturalmente 
(WESTBROOKS, 1998). Para o controle dos impactos causados por essas espécies, são 
necessários a retirada, o monitoramento e o controle (IAP, 2006). 

Metodologia 

Deverá ser realizado um inventário florestal atualizado, para localizar e marcar as espécies 
exóticas invasoras. Nos locais onde ocorreu a supressão, poderá ser efetuado o plantio de mudas 
selecionadas de espécies nativas da Floresta com Araucária, com altura de 1 m. A distribuição das 
mudas será realizada de maneira aleatória, evitando-se agrupamentos monoespecíficos.  

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Engenheiro florestal ou Biólogo 

Resultados esperados 

Supressão de indivíduos arbóreos exóticos invasores e reposição com indivíduos nativos da 
Floresta Ombrófila Mista. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá ser executado na fase de implantação. 

Estimativa de custo 

R$ 42.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Monitoramento da Fauna 

Grau de prioridade: 

Médio 

Fase do empreendimento: 

Planejamento, Implantação e Operação 

Objetivo: 

Monitoramento da Fauna 

Justificativa: 

A realização dos estudos se justifica, pois, poderão contribuir para o maior conhecimento da 
comunidade faunística local, tanto em nível qualitativo como quantitativo, assim como, da biologia 
das espécies. Os resultados obtidos contribuem no preenchimento de lacunas de conhecimento 
sobre os diferentes grupos animais listados como passíveis de ocorrência, em especial, para o 
fragmento florestal que contempla áreas de preservação permanente dos corpos hídricos e 
nascente. 

Metodologia: 

A metodologia consiste em atividades de campo com o emprego de técnicas de amostragens 
normalmente utilizadas para cada grupo animal em estudos de fauna., visando melhor estudar as 
comunidades de aves, répteis, anfíbios e mamíferos que utilizam os diferentes ambientes 
presentes na área e entorno.  

Potenciais executores:  

Biólogos, veterinários, colaboradores e parcerias 

Resultados esperados: 

Os resultados desse estudo deverão contribuir para o maior conhecimento da assembleia 
faunística local, onde, além da elaboração de listas de espécies, deverão ser coletados também 
dados referentes aos tamanhos populacionais e da biologia das espécies, contribuindo no 
preenchimento de lacunas de conhecimento. 

Os resultados dos estudos também poderão ser utilizados para o embasamento de medidas 
mitigatórias de longo prazo definidos para o empreendimento em questão, bem como, em outros 
empreendimentos similares. 

Entre os resultados a serem obtidos destaca-se a verificação da presença/ausência de espécies 
apontadas como potenciais de ocorrência na área, a dinâmica da composição das comunidades ao 
longo de gradientes temporais considerando ciclos sazonais, o comportamento das espécies ao 
longo da implantação/operação do empreendimento e a determinação dos táxons com maior 
potencial de impacto durante as obras e ocupação dos módulos residenciais.   

Estatisticamente, poderão ser obtidos os índices de riqueza, abundância e similaridade das 
espécies ao longo das fases de implantação e operação do empreendimento. 

Cronograma de implementação e execução 

Os estudos deverão ter início na fase de planejamento e se estender até a fase de operação com 
período de duração de pelo menos 5 anos. 
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PROGRAMA 

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna  

Grau de prioridade: 

Médio 

Fase do empreendimento: 

Implantação 

Objetivo: 

Afugentamento, salvamento manejo e destinação adequada da fauna 

Justificativa: 

Na medida que as alterações no ambiente geram respostas de fuga dos animais, se faz necessário 
o manejo adequado e, posterior, destinação destes indivíduos para outras áreas, de forma a evitar 
por exemplo, acidentes nas vias de acesso próximo ao empreendimento bem como acidentes e 
injúrias aos trabalhadores da obra. A execução desse programa é importante na medida que 
diferentes animais que se encontram nas áreas de supressão sejam afugentados e manejados de 
forma apropriada. 

Metodologia: 

A metodologia consiste em, pelo menos, dois profissionais (ex. biólogos) acompanhando a 
supressão da vegetação a uma distância segura do maquinário. Estes profissionais deverão portar 
equipamentos de manejo e contenção de animais para, posteriormente, destinar para locais 
adequados. Além disto, é possível que alguns animais não consigam escapar e venham a óbito. 
Neste sentido é necessário a destinação correta deste material, seja para deposição em coleções e 
museus ou o descarte adequado. 

Potenciais executores:  

Biólogos e veterinários  

Resultados esperados: 

Salvamento de possíveis indivíduos residentes na área do empreendimento.  

Cronograma de implementação e execução 

Os trabalhos deverão ser executados durante a fase de implantação do empreendimento, no 
período em que houver a supressão da vegetação. 
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PROGRAMA 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores  

Grau de prioridade 

Médio 

Fase de implantação 

Implantação 

Objetivo 

O objetivo do PEA é realizar ações de educação ambiental para os trabalhadores do 
empreendimento, de forma a conscientizá-los sobre as características socioambientais da região, 
sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, proibição da realização de ações 
predatórias contra a fauna e a flora, sobre as noções do Código de Conduta, reforçando as formas 
de convivência com o ambiente e as comunidades do entorno. 

Justificativa 

O PEA está diretamente relacionado aos incômodos à população envolvendo a vinda de 
trabalhadores, acidente e/ou perdas de indivíduos da fauna, aumento na pressão sobre a caça e 
captura ilegal da fauna, intervenção em áreas legalmente protegidas e também com o impacto de 
ocorrência de acidentes de trabalho, e busca desenvolver ações voltadas a sensibilização e 
prevenção dos trabalhadores da obra. 

Metodologia 

Deverão ser ministradas palestras aos trabalhadores, abordando temas relacionados aos 
impactos ambientais ocasionados pelas obras, a presença do bosque, suas características e 
importância, como se portar em relação a população residente na área de entorno.   

Também deve ser pauta dessas palestras o código de conduta e a boa convivência com os 
demais colegas de trabalho, e ainda os cuidados necessários ao atuar em locais com possível 
ocorrência de animais peçonhentos e a importância de se manter o ambiente de trabalho limpo, 
sem restos de alimentos, embalagens e produtos tóxicos. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Empreendedor 

Resultados esperados 

• Redução dos impactos negativos gerados pela presença dos trabalhadores nas localidades do 
entorno do empreendimento;  

• Diminuição gradativa dos acidentes de obra, devido à sensibilização em relação ao uso 
adequado dos EPIs; 

• Diminuição dos danos socioambientais decorrentes do empreendimento. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

R$ 60.000,00 

 
 
 
 
 
 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

459 

 

PROGRAMA 

Programa de Comunicação Social 

Grau de prioridade 

Médio 

Fase de implantação 

Implantação 

Objetivo 

Dentre diversos objetivos, destacam-se promover ações e atividades que irão permitir que os 
moradores convivam com a obra e suas consequências mais prováveis. Em particular, é importante 
o conhecimento da obra e de suas etapas, de tal forma que cada indivíduo ou grupo de indivíduos 
possam: i) avaliar os efeitos na sua vida particular; ii) para que tenham ciência dos riscos materiais, 
pessoais e vivenciais; iii) possam conviver com os transtornos; iv) tenham ciência dos meios 
colocados à sua disposição para manter contato permanente com os responsáveis pelo 
empreendimento. 

Justificativa 

O Programa de Comunicação Social está voltado para garantir que a interferência no cotidiano da 
população, fato esse que ocorrerá em virtude de várias ações previstas na obra, seja amenizada e 
se restrinja ao mínimo possível. Esse programa visa atenuar, principalmente, os impactos 
provocados pela mobilização de pessoal e equipamentos. 

Metodologia 

As atividades do presente programa deverão compreender basicamente as seguintes atividades: 

• Instalação e manutenção do serviço de Ouvidoria, com o objetivo de ser um canal de 
recebimento de dúvidas, reclamações, sugestões, críticas e denúncias do público direta ou 
indiretamente afetado pelo empreendimento. O número do canal de comunicação deverá 
ser informado com ênfase nos materiais informativos no local da obra; 

• Realização de reuniões comunitárias onde deverão ser abordados assuntos como as 
principais fases e características da obra, principalmente, os impactos ambientais previstos 
e as medidas a serem adotadas para mitigação desses impactos. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Empreendedor 

Resultados esperados 

1) Mitigar atritos e desgastes oriundos dos inevitáveis transtornos causados pela 
implementação das obras;  

2) Promover comportamentos positivos e adequados, relacionados à convivência harmoniosa 
com a comunidade lindeira;  

3) Melhoria da qualidade de vida na região. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

R$ 90.000,00 
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PROGRAMA 

Plano de Acompanhamento dos Impactos Sociais e da População Afetada pelo 
Empreendimento ou Atividade 

Grau de prioridade 

Médio 

Fase de implantação 

Implantação/Operação 

Objetivo 

O principal objetivo do presente Plano é monitorar os aspectos da dinâmica socioeconômica da 
área de influência do Empreendimento, de modo a compreender essas alterações e seus 
elementos causadores, como forma de apoiar a potencialização de fatores positivos e a diminuição 
dos negativos, decorrentes da presença do futuro condomínio na região. 

Justificativa 

O condomínio Parque das Artes apresenta potencial para gerar impactos positivos e negativos e, 
sendo assim, é relevante monitorar indicadores relacionados ao meio antrópico, para identificar e 
caracterizar esses possíveis impactos sobre a região, subsidiando o planejamento de ações para 
nela controlar e mitigar as interferências do empreendimento. 

Metodologia 

As atividades do presente programa deverão compreender basicamente as seguintes atividades: 

• 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; 

• 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. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Empreendedor 

Resultados esperados 

Os resultados esperados são os mesmos ao do Programa de Comunicação Social, ou seja: 

• Mitigar atritos e desgastes oriundos dos inevitáveis transtornos causados pela 
implementação das obras;  

• Promover comportamentos positivos e adequados, relacionados à convivência harmoniosa 
com a comunidade lindeira;  

• Melhoria da qualidade de vida na região. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras, perdurando até dois anos após a 
conclusão das obras. 

Estimativa de custo 

R$ 150.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Cumprimento da Legislação pelo Empreendedor 

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

Planejamento e Implantação 

Objetivo 

O objetivo deste Programa é facilitar e garantir o cumprimento da legislação urbana, no prazo 
acordado, e segundo padrões exigidos pela técnica administrativa; contribuindo para o interesse 
público, do empreendedor, da comunidade do entorno, e dos futuros moradores. 

Justificativa 

A complexidade técnico-legal para esse empreendimento é grande, ainda que considerado um 
empreendimento de médio porte para uma cidade como Curitiba. O cumprimento daquilo acordado 
neste documento de análise ambiental, assim como daquilo que é intrínseco para aprovação junto 
à prefeitura de uma obra privada exige conhecimento específico, elaborado por especialistas, mas 
de difícil apreensão pelo responsável administrativo dos processos relativos. 

Metodologia 

Deverão ser listadas as atividades burocrático-legais a serem realizadas, seus prazos, seus órgãos 
responsáveis, e encaminhamentos necessários. Deverão ser estabelecidos contatos diretos com 
cada um dos responsáveis pelas partes que compõem a referida lista. Deverá ser estabelecida 
uma agenda para a realização e o cumprimento das atividades na fase do planejamento e da 
implantação. Minimamente, integram esse Programa, os/as seguintes processos/ações: aprovação 
junto ao Corpo de Bombeiros quanto à prevenção de incêndios; aprovação do projeto na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas (SMOP) quanto ao projeto de drenagem, pelo fato de haver rua 
interna; licença do projeto na SMOP-OPO, quanto à permeabilidade e mecanismos de contenção 
de cheias; aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; aprovação do 
projeto hidrossanitário executivo junto à Sanepar; e submeter proposta junto à concessionária de 
energia elétrica (COPEL). Adicionalmente, deve fazer parte deste Programa as sugestões e 
demandas advindas do presente estudo ambiental e de suas licenças.  

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Empreendedor, a partir da determinação de um gerente. 

Resultados esperados 

• Redução dos impactos negativos gerados pelo não cumprimento de exigências legais; 

• Aderência da obra com aquilo estabelecido nas definições deste documento;  

• Implantação de obra segundo princípios de otimização de recursos e redução de impactos; 

• Garantia de cumprimento dos prazos de entrega da obra, eventualmente paralisada pelo não 
cumprimento daquilo exigido técnica, processual e legalmente. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

Custos já inseridos no cálculo do planejamento e da obra. 
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PROGRAMA 

Programa de Implantação das Exigências Ambientais pelo condomínio 

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

Operação 

Objetivo 

O objetivo deste Programa é garantir que as exigências resultantes do presente estudo, na 
implantação, mas sobretudo na manutenção delas pelos futuros moradores do empreendimento, 
sejam assimiladas no Estatuto do condomínio. Outro objetivo é reduzir futuros conflitos com a 
municipalidade e vizinhança. 

Justificativa 

É usual o desconhecimento por parte do morador de conjuntos habitacionais o desconhecimento 
de exigências ambientais ou urbanísticas de seu condomínio frente à municipalidade. Ainda que o 
serviço de síndico seja profissionalizado, há especificidades que resultarão desta análise e de seu 
licenciamento ambiental que precisam ser comunicadas aos futuros responsáveis. 

Metodologia 

Deverão ser listadas as atividades burocrático-legais a serem realizadas, seus prazos, seus órgãos 
responsáveis, e encaminhamentos necessários estabelecidos neste documento e no licenciamento 
decorrente, e repassadas ao responsável quando da elaboração do Estatuto do futuro condomínio.  
Analisar a possibilidade de inserção de partes ou a totalidade de tais compromissos no referido 
estatuto. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Morador, a partir do repasse de informações pelo Empreendedor. 

Resultados esperados 

• Redução dos impactos negativos gerados pelo não cumprimento de exigências legais; 

• Aderência do uso do condomínio com aquilo estabelecido nas definições deste documento;  

• Utilização do condomínio segundo princípios de otimização de recursos e redução de 
impactos; 

• Não implicação em multas da municipalidade aplicadas em nome do condomínio. 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante todo o uso do empreendimento. 

Estimativa de custo 

Custos já inseridos no cálculo do valor do condomínio (serviços, obras e gerência). 
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PROGRAMA 

Programa de Controle e Monitoramento do Nível de Pressão Sonora  

Grau de prioridade: 

Médio 

Fase do empreendimento: 

Implantação  

Objetivo: 

Monitoramento do Nível de Pressão Sonora, visando verificar possíveis interferências da obra 
sobre a comunidade de entorno e identificar o motivo do aumento do espectro sonoro, permitindo a 
execução de ações para sanar os problemas.  

Justificativa: 

O monitoramento de NPS se faz necessário em função das atividades ruidosas a serem realizadas 
durante a implantação do empreendimento.  

Metodologia: 

Para a execução do monitoramento deverão ser adotadas as determinações da NBR 10.151/2019 
(versão Corrigida 2020) e as determinações da Lei Municipal no 10.625/2002. Além disso, 
recomenda-se que sejam monitorados os mesmos pontos externos avaliados no diagnóstico 
ambiental.  

Potenciais executores:  

Eng. Ambiental, Eng. Segurança do Trabalho.  

Resultados esperados: 

• Controle do Nível de Pressão Sonora durante a implantação; 

• Incremento de dados biológicos; 

• Caracterização do espectro sonoro regional. 

Cronograma de implementação e execução 

Deverá ser realizado de maneira pontual a cada fase da implantação do empreendimento, e 
também em ocasiões em que as atividades precisem ser realizadas fora do período diurno.   
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PROGRAMA 

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas 

Grau de prioridade 

Alta 

Fase de implantação 

Na fase de instalação do empreendimento é prevista a emissão de material particulado dos tipos 
Partículas Totais em Suspensão (poeiras) e Fumaça Preta. As atividades relacionadas com a 
emissão desses poluentes são apresentadas na tabela a seguir. Portanto o escopo consiste na 
fiscalização periódica realizada visualmente. 
 
Tabela 41 - Atividades geradoras de material particulado. 

Material Particulado Atividades Geradoras

PTS (Poeira) 
Terraplenagem, movimentação de veículos e máquinas pesadas, 

que ressuspendem a poeira das ruas.

Fumaça Preta 

Queima incompleta de combustíveis das máquinas (tratores, 

escavadeiras, retroescavadeiras) e dos veículos utilizados para 

transporte de materiais.
 

Objetivo 

Este programa tem como objetivo manter os níveis de emissões atmosféricas dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação vigente, compatíveis com o bem estar e a saúde dos moradores do 
entorno e trabalhadores da obra. 

Justificativa 

Mitigar possíveis impactos gerados pela movimentação de veículos de carga durante o período de 
obra. 

Metodologia 

• FUMAÇA PRETA 
É classificado como fumaça preta ou fuligem, o material particulado suspenso na atmosfera 

proveniente da queima incompleta do óleo diesel na saída da câmara de combustão.  
O método adotado para o monitoramento da Fumaça Preta será o da Escala Ringelmann. O uso 

desse método é normatizado na legislação ambiental brasileira pela NBR 6.016/1986 e pela 
Portaria IBAMA n° 85, de 14 de julho de 1996.  

A citada Portaria, no seu art. 4°, estabelece que a emissão de fumaça por veículos movidos a 
óleo diesel, em qualquer regime de trabalho, não poderá exceder ao padrão nº 2 (dois), na Escala 
Ringelmann, quando testados em localidade situada até 500 (quinhentos) m acima do nível do mar, 
e ao padrão nº 3 (três), na mesma escala, para localidade situada acima daquela altitude.  
 

Figura 225 - Escala de Ringelmann 
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No âmbito desse programa, conforme a Resolução CONAMA nº 418/2009, as ações de 

monitoramento de fumaça preta serão realizadas em cada veículo ou equipamento com 
periodicidade semestral. Em caso de detecção de nível colorimétrico acima do padrão estabelecido 
por lei, o veículo ou equipamento será retirado de circulação da obra, e será liberado para uso após 
confirmação da conformidade do nível de fumaça preta através de nova medição.  

Será mantido um registro dos resultados do monitoramento das emissões especificando a data 
da inspeção, a identificação do veículo, a quilometragem do veículo e o grau de enegrecimento da 
fumaça emitida.  

 

• PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – POEIRAS 
As fontes emissoras de poeiras nas atividades construtivas são as seguintes:  
- Fontes poluentes móveis, como o tráfego de veículos, caminhões e máquinas pelo canteiro de 

obras e vias de acesso. Essas fontes causam ressuspensão de poeiras e emissões fugitivas;  
- Fontes poluentes estacionárias ou de mobilidade como terraplanagem; 
Nos locais que possuem atividades potencialmente poluidoras será realizado o monitoramento 

visual das poeiras. Esse monitoramento consiste em acompanhamento visual das atividades 
potencialmente emissoras de particulados. Na ocorrência de poeira, o local será umectado, até que 
a emissão de material particulado tenha cessado.  

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Construtora responsável pela obra. 

Resultados esperados 

• Garantir que 90% da frota de veículos e equipamentos estejam em conformidade com o padrão 
1 e 2 na Escala Ringelmann. 

• Monitorar e controlar a emissão de PTS sempre que houver atividades construtivas. 

• Elaborar relatório semestrais, com os dados coletados em cada mês e uma análise técnica das 
medidas tomadas quando identificadas inconformidades. 

Cronograma de implementação e execução 

As ações de controle e de prevenção serão executadas durante a execução de obras, essas ações 
consistirão em:  

I. Manter em boas condições de operação todos os equipamentos;  
II. Lavagens periódicas dos equipamentos e veículos, minimizando a quantidade de 

sedimentos transportados para as vias;  
III. Umectação de áreas expostas, conforme a demanda de terraplanagem nas frentes de obra 

e áreas de apoio; 
IV. Definição de limites de velocidade de veículos nas vias de acessos e caminhos de 

serviços; e  
V. Prover com lonas os veículos destinados ao transporte de materiais, reduzindo assim as 

emissões de material particulado durante o transporte.  

Estimativa de custo 

R$ 3.000,00 mensais durante o período de obra. 
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PROGRAMA 

Programa de Segurança Viária 

Grau de prioridade 

Alta 

Fase de implantação 

Implantação do empreendimento. 

Objetivo 

Prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo veículos de carga e descarga durante a 
obra de implantação do empreendimento. 

Justificativa 

O aumento do fluxo de veículos pesados, devido a atividade de implantação do empreendimento 
durante a obra representa um aumento do risco de ocorrência de acidentes, deste modo são 
necessárias ações que promovam a mitigação deste risco. 

Metodologia 

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
complementada pelas Portarias e Instruções Normativas do DENATRAN, Deliberações e Resoluções 
do CONTRAN, é a base para toda e qualquer medida necessária na área de trânsito em território 
nacional. 

Em seu Anexo II editado pela Resolução nº 160 publicada em 11/06/2004 são definidos os 
parâmetros necessários para os dispositivos de sinalização e são apresentados nos seguintes 
volumes: 

• Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (publicado pela Resolução nº 180 em 
14/10/2005 e retificado em 21/02/2007). 

• Volume II – Sinalização Vertical de Advertência (publicado pela Resolução no. 243 em 
04/07/2007). 

• Volume III – Sinalização Vertical de Indicação (ainda não publicado).   
• Volume IV – Sinalização Horizontal (publicado pela Resolução no. 236 em 21/05/2007).  
• Volume V – Sinalização Semafórica (ainda não publicado).  
• Volume VI – Sinalização de Obras e Dispositivos Auxiliares (ainda não publicado).  

Os manuais (volumes) anteriormente citados abordam com profundidade os vários aspectos da 
legislação de trânsito que de alguma forma tem a sinalização como meio de transmitir as informações 
necessárias aos usuários das vias públicas, mas especificamente para os requisitos presentes no 
escopo deste documento, usou-se o Volume VI – Sinalização de Obras e Dispositivos Auxiliares 
como para elaboração deste programa de segurança viária. 

A entrada e saída de veículos durante a implantação do empreendimento se dará exclusivamente 
pela av. Candido Hartmann.  

 
Figura 226 – Localização dos acessos ao canteiro de obras 
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As sinalizações de advertência quanto à entrada e saída de veículos de carga a ser utilizada 

durante o período de obra possui o objetivo de reduzir ou eliminar as interferências na via de acesso 
à obra, bem como promover a segurança viária na região. 

As premissas básicas deste tipo de sinalização é evitar situações de conflito na via e diminuir os 
riscos de acidentes devido ao aumento do fluxo de veículos pesados durante a fase de construção. 

As sinalizações de advertência serão implantadas na av. Candido Hartmann, as placas seguirão o 
Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
complementada pelas Portarias e Instruções Normativas do DENATRAN, Deliberações e Resoluções 
do CONTRAN. 

Em seu Anexo II editado pela Resolução nº 160 publicada em 11/06/2004 são definidos os 
parâmetros necessários para os dispositivos de sinalização. A sinalização de advertência está 
relacionada no Volume VI – Sinalização de Obras e Dispositivos Auxiliares (ainda não publicado). 

Os dispositivos de advertência considerados dispositivos auxiliares são elementos aplicados ao 
pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a 
operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de 
refletividade, com as funções de: 

• Reduzir a velocidade praticada; 

• Oferecer proteção aos usuários; 

• Alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção. 
 
A proposta de sinalização de advertência consiste em implantar nas vias supracitadas dispositivos 

de uso temporário que são elementos fixos ou móveis diversos, utilizados em situações especiais 
como operações de trânsito, obras e situações de emergência ou perigo, com o objetivo de alertar os 
condutores, bloquear e/ou canalizar o trânsito, proteger os pedestres da região e os trabalhadores da 
obra.  

Devido à grande área interna do canteiro de obra será utilizado o seu interior para o 
estacionamento dos veículos de carga e descarga e suas devidas manobras, porém não sendo 
possível serão utilizados os dispositivos temporários, para direcionar e alertar o fluxo de veículos na 
região afetada. 

As placas de sinalização que serão utilizadas estão apresentadas nas figuras abaixo. 
 
Figura 227 – Placas de sinalização que serão utilizadas nas vias próximas a obra. 

 
 

Tabela 42 – Quantidade de placas de sinalização necessárias nas vias próximas ao empreendimento. 

Cod Placa Descrição das Placas Quantidade

1 Obras 2

2 Obras a 50m 2

3 Atenção Entrada e Saída de Veículos Pesados 2

4 Atenção Entrada e Saída de Veículos Pesados a 100m 2

5 Atenção Entrada e Saída de Veículos Pesados a 200m 2  
 

A localização destas placas de sinalização é apresentada na figura a seguir. 
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Figura 228 – Localização das placas de sinalização nas vias próximas ao empreendimento. 

 
 
 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS PROPOSTOS 
Outros dispositivos de advertência podem ser utilizados durante o período de implantação do 

empreendimento e estes estão listados a seguir quanto a sua padronização e modo que será utilizado 
pelo empreendedor. 
 

• Cones 
Utilizado para canalizar o fluxo em situações de emergência, em serviços de curta duração e em 

serviços móveis, bem como dividir fluxos opostos em desvios. Suas dimensões são: altura de 0,75m, 
base quadrada com lado de 0,40m.  

Deve ser de material leve e flexível, como borracha ou de plástico, e possuir tarjas horizontais de 
10 cm nas cores laranja e branca alternadas de material retrorrefletivo. 
 

 
 

• Fita Zebrada 
É elemento de material plástico descartável. Utilizada em canalizações feitas com cones ou 

cavaletes, em intervenções rápidas e sob condições de baixo risco, para reforçar a ação dos outros 
dispositivos e aumentar a segurança dos usuários.  
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• Cavaletes 

O uso do cavalete, deve se restringir às obras de curta duração. É utilizado para transferir o fluxo 
de veículos para as faixas remanescentes da pista ou desvios e também delimitar a área dos serviços 
nas situações em que é permitido o tráfego ao longo do trecho em obras. 

Em situações de emergência e em obras de curta duração, pode também ser utilizado para 
bloquear frontalmente o tráfego, da mesma maneira como é utilizada a barreira fixa.  

 
 

• Barreiras 
A barreira móvel rígida deve ser utilizada em obras de curta ou média duração. É utilizada para 

transferir o fluxo de veículos para as faixas remanescentes da via ou desvios e também para delimitar 
a área dos serviços nas situações em que é permitido o tráfego ao longo do trecho em obras. 

 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

A construtora responsável pela implantação da obra. 

Resultados esperados 

Espera-se que com este programa, não ocorram acidentes de trânsito envolvendo veículos 
envolvidos com a execução da obra e veículos de moradores da vizinhança ou demais usuários das 
vias de acesso. 

Cronograma de implementação e execução 

O programa deve ser implementado ao início das obras e mantido até a sua finalização. 

Estimativa de custo 

R$ 5.000,00/mensalmente 
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PROGRAMA 

Plano de Circulação e Acessibilidade para a Área de Influência Direta e Indireta do 
Empreendimento 

Grau de prioridade 

Alta 

Fase de implantação 

Contínua 

Objetivo 

Este plano visa garantir a manutenção das condições de circulação dos arredores do 
empreendimento, estabelecendo recomendações a serem adotadas e/ou continuadas no que tange 
elementos de impacto à mobilidade e acessibilidade da região. 

Justificativa 

A acessibilidade e mobilidade devem ser objetos de constante gerência, medidas preventivas e 
mitigadoras. Como “atividade meio”, e não “atividade fim”, é particularmente percebida de maneira 
negativa. 

Metodologia 

• Polos Geradores de Tráfego (PGTs) 
A área de influência direta, AID, já conta com a presença de 3 PGTs – a Universidade Tuiuti do 

Paraná, o Parque Barigui e a loja Massa Fresca. Estes empreendimentos são parcialmente 
responsáveis pelo atual padrão de circulação local. Medidas mitigadoras foram estabelecidas para 
a implementação do Parque das Artes. 

Dessa maneira, diante da eventual expectativa de novos empreendimentos na região, é 
importante que sejam mantidos os protocolos de análise de impacto viário, bem como adoção de 
medidas mitigadoras consistentes com a influência do mesmo no tráfego local. O mesmo é válido 
para alterações no próprio empreendimento Parque das Artes ou outros já instalados na área de 
influência. 
 

• Hierarquia viária 
Mobilidade e acessibilidade são duas características a serem consideradas na classificação de 

redes de rodovias; a primeira, prioriza deslocamentos livres, em velocidades mais altas, e para 
isso, deve evitar conflitos de movimentos diretos, decorrentes de acessos ao sistema viário; estas 
restrições, portanto, acabam por reduzir as condições de acessibilidade; a segunda, num 
contraponto, restringe aspectos de velocidade, visando melhorar a acessibilidade, ou seja, a 
propriedade de entrada no sistema viário. A Figura 229 esquematiza as relações entre estas 
funções, indicando como, à medida que se flutua entre os subsistemas viários funcionais, há uma 
combinação de atributos, tanto de mobilidade como de acesso, no qual, conforme se prioriza uma 
dessas características, restringe-se a outra. 

As principais vias da área de influência do empreendimento são av. Cândido Hartmann e rua 
Nicolau José Gravina, com fluxos da direção Leste-Oeste e acesso à região Norte, 
respectivamente. Ambas são classificadas como via normal, e como tal, a elas devem ser 
priorizados os atributos de acessibilidade, o que é coerente também com o zoneamento onde se 
insere o empreendimento. No caso da av. Cândido Hartmann, em segmentos fora da área de 
influência, ela converge para a função de via coletora, enquanto a rua Nicolau José também possui 
a classificação de via setorial 2. 

Às vias normais (consideradas sistemas locais), devem ser garantidas interseções com 
adequadas condições de segurança entre os movimentos em conflito, velocidades controladas e 
operação viabilizando a presença de pedestres e outros modais não motorizados, tais como 
bicicletas, por exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

471 

Figura 229 - Classificação funcional do sistema rodoviário do Brasil. 

 
Fobte: DNER, 1974.7 
 

Dadas as condições de circulação da região, priorizando a acessibilidade, ambas as vias 
possuem circulação de mão dupla, e dada a adequabilidade da hierarquia com seu papel funcional, 
recomenda-se a manutenção destas características na circulação do entorno do empreendimento. 
 

• Transporte coletivo 
A rua Nicolau José Gravina, sendo um antigo acesso metropolitano, deve ser constituída, em 

termo estruturais, de modo a respeitar os parâmetros de uso do solo e porte de forma a garantir a 
operação e circulação segura do sistema de transporte coletivo. 

Atualmente, duas rotas de transporte coletivo – a linha 875: Bigorrilho e a linha 876: Savóia – 
garantem o atendimento relativo à cobertura espacial e temporal na região, ou seja, sem distar 
mais que 500 m de caminhada até o ponto de parada do transporte mais próximo, e com tempos 
de espera médios de aproximadamente 7 minutos para a linha 875: Bigorrilho e de pouco mais que 
1 minuto para a linha 876: Savóia.  

Recomenda-se que estes indicadores (distâncias, frequências e linhas em operação) sejam 
minimamente mantidos ou, quando alterados, melhorados, para aumento da atratividade do 
sistema. Os veículos, sempre que possível, devem ser adaptados à PNE (pessoas com 
necessidades especiais). 

 
• Calçadas e passeios 

As calçadas e passeios possuem papel preponderante nas condições de acessibilidade 
específica de pedestres. Nos arredores do empreendimento, as calçadas no caminho entre os 
pontos de parada de transporte coletivo possuem padrão tipo B – Asfalto CBUQ, respeitando o 
Decreto 1.066/2006, que estabelece os parâmetros para construção e reconstrução de passeio. 

Para a área de influência do empreendimento, recomenda-se que, à medida que sejam 
realizadas adequações nas calçadas e passeios, sejam observados o decreto acima mencionado 
(1.066/2006), bem como a ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida: 2021, referente à 
“Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, ou versões mais 
recentes destes documentos e outros que venham a normatizar estes equipamentos. 

 
• Estacionamentos 

A topografia da região, bastante sinuosa, bem como o traçado geométrico das vias na área de 
influência, restringem as distâncias de visibilidade, o que torna a presença de estacionamentos na 
via pública incompatível. Adicionalmente, dadas as dimensões das caixas viárias, a inclusão de 
faixas conjugadas para esse fim também seriam adversas às condições de circulação segura na 
região. 

Nesse contexto, da mesma maneira como ocorreu com o Parque das Artes, empreendimentos 
futuros com perspectiva de implantação na região devem ser planejados de modo a suprir suas 
próprias demandas de vagas de estacionamento, evitando uso inadequado e bloqueio parcial das 

 
7 DNER. Manual de Projeto de Travessias Urbanas. IPR. Rio de Janeiro, 1974. 
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vias de circulação da área de influência. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Prefeitura, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, URBS, empreendedores locais, 
operadores de transporte coletivo 

Resultados esperados 

Mitigação de impactos negativos gerados pela alteração nos padrões de tráfego local 

Cronograma de implementação e execução 

Contínuo, durante todo o ciclo de vida do empreendimento 

Estimativa de custo 

Variável, função da implementação de novos empreendimentos. 
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PROGRAMA 

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA 

Grau de prioridade 

Considerando o potencial arqueológico identificado na Área Diretamente Afetada, este programa 
possui grau de prioridade máxima.  

Fase de implantação 

A depender do licenciador, pode ser condicionante ao longo do licenciamento ambiental  

Objetivo 

Geral: 
O projeto deverá prever prospecções intensivas (aprimorando os levantamentos de 
campo/diagnóstico já executados) nos compartimentos ambientais de maior potencial arqueológico 
da Área Diretamente Afetada do empreendimento, ou seja, nos locais que sofrerão impactos 
diretos potencialmente lesivos ao patrimônio arqueológico, conforme emanado na IN nº 001/2015. 
Específicos: 

− Levantamento arqueológico sistemático, que cubra toda a área a sofrer intervenções diretas 
causadas pelo empreendimento; 

− Prever sondagens sistemáticas no solo, para verificar a existência de bens arqueológicos em 
subsuperfície; 

− Todo material coletado deverá ser objeto de curadoria e análise em laboratório. 

Justificativa 

É preciso que um levantamento sistemático identifique com a maior precisão possível a existência 
de bens arqueológicos em risco pela implantação do empreendimento e sua, localização, assim 
como as características desses bens, tais como a profundidade, dimensões, espessura, estado de 
preservação e tipo de material presente. Importante salientar que os sítios arqueológicos são bens 
da União e seu estudo deve ser prévio a qualquer ação que possa danificá-los.  

Metodologia 

− Contratação de um arqueólogo responsável, que terá a seu cargo solicitar a permissão de 
prospecção arqueológica ao IPHAN (conforme exige a Lei nº 3924/61) e montar a equipe 
técnica que participará da execução do programa; 

− Elaboração de projeto de pesquisa científica a ser apresentado ao IPHAN, para obtenção da 
permissão de pesquisa acima mencionada, nos termos da IN 001/2015; 

− Levantamento de campo intensivo, com sondagens no subsolo, de preferência utilizando como 
método a amostragem estratificada da área de estudo, de modo a que todos os tipos de sítios 
correlacionados com os diversos estratos paisagísticos tenham igual probabilidade de serem 
percebidos e registrados pelo arqueólogo; 

− Coleta sumária de material arqueológico nos sítios, devidamente controlada e registrada, de 
caráter comprobatório e com a finalidade de permitir inferências preliminares sobre a tipologia 
de sítios que ocorre na região; 

− Curadoria e análise, em laboratório, do material arqueológico coletado em campo; 

− Envio das amostras coletadas para fins de datação aos laboratórios especializados;  

− A partir dos resultados das atividades acima, detalhamento do programa de resgate 
arqueológico, de preferência já definindo as principais problemáticas arqueológicas que podem 
ser respondidas pelas pesquisas na área. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Arqueólogo coordenador geral e equipe técnica com experiência, competência e autorizado pelo 
IPHAN, conforme legislação vigente.  

Resultados esperados 

Obter informações e elementos que permitam uma percepção sobre o contexto histórico-cultural, 
com ênfase ao patrimônio arqueológico regional. Além disso, os dados sistematizados neste 
estudo poderão servir para embasar a elaboração e execução de programas de gestão do 
patrimônio arqueológico, caso sejam jugados pelos órgãos competentes necessários para as fases 
subsequentes a implantação do empreendimento. 
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Cronograma de implementação e execução 

O prazo previsto para elaboração e execução dos estudos é de 6 meses. 

Estimativa de custo 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
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PROGRAMA 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

Grau de prioridade 

Grau de prioridade máxima. 

Fase de implantação 

Fase de Instalação (LI) e de Operação (LO) 

Objetivo 

Geral: 

− A pesquisa arqueológica tem como principal objetivo evitar que a implantação do 
empreendimento cause a supressão de elementos do patrimônio arqueológico.  

Específicos: 

− Levantamento sistemático sobre as informações arqueológicas, etno-históricas e históricas 
envolvidas no processo de ocupação humana na região do empreendimento 
(aprofundamento); 

− Promover o resgate/documentação de sítios, porventura sujeitos a impactos na área de 
influência do empreendimento;  

− Ampliar o conhecimento do patrimônio arqueológico regional através de publicação de 
relatórios conclusivos; 

− Socializar os conhecimentos produzidos por meio de programa de educação patrimonial 
envolvendo: a) Disseminação junto à comunidade da região os conhecimento obtidos pelo 
Programa de Resgate Arqueológico e através desse conteúdo, sensibilizá-la para a 
conservação de sua e de outras memórias; b) Para o público escolar, utilizar a arqueologia 
e história local como instrumento complementar do trabalho pedagógico, a ser 
desenvolvido por professores da rede pública, dentro e fora de sala de aula; c) Alcançar 
outros segmentos da comunidade por meio de suas entidades organizadas, 
representações e lideranças. 

Justificativa 

A legislação vigente prevê em seus dispositivos a realização de ações com fins científicos, culturais 
e educativos, nos projetos voltados ao licenciamento ambiental de empreendimentos, nas etapas 
de obtenção LI e LO. O fundamento é que apenas o conhecimento leva à valorização e atitude 
efetiva de preservação do patrimônio arqueológico nacional. 

Metodologia 

Contempla a ADA, onde serão realizadas as investigações, prospecções e resgates arqueológicos, 
e o município que terá suas instituições alimentadas pelos artefatos e registros encontrados. 
A metodologia proposta segue a perspectiva da Arqueologia Preventiva, busca assegurar a 
proteção dos vestígios arqueológicos, sejam peças isoladas ou sítios isolados, só permitem 
conclusões mais coerentes quando analisados em conjunto. Partindo dessa premissa que muitos 
autores trabalharam com a perspectiva de multi-estágios (REDMAN, 1973; NEVES, 1984; 
MORAIS, 1999) baseando-se em quatro princípios básicos (ARAUJO, 2001):  

− Combinação de métodos indutivos e dedutivos para formular projeto e análises dos 
resultados; 

− Utilizando retroalimentação programática e analítica entre os estágios da pesquisa; 

− Uso explícito da amostragem probabilística; 

− Utilização de técnicas apropriadas às hipóteses e aos objetos de estudo. 
Seguindo estas perspectivas a equipe de arqueologia atuará nas áreas diretamente afetadas por 
meios dos múltiplos estágios propostos, inclusive utilizando-se de técnicas de amostragem 
probabilística para melhor caracterização das zonas prospectadas.  
No que concerne a perspectiva regional é importante a contextualização das áreas investigadas em 
relação aos vestígios de ocupação humana já descritos por pesquisas anteriores  
Buscar-se-á com estes pressupostos teórico-metodológicos contribuir para a formulação de uma 
teoria regional sobre os processos envolvidos espacial e temporalmente na ocupação humana 
desta porção do território.  
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Metodologia de Campo  
O procedimento de escavação tem por objetivo evidenciar estruturas e coleta sistemática de 
material móvel, envolvendo basicamente: 
- Limpeza 
Atividade de remoção da vegetação superficial que recobre a área de interesse detectada por meio 
de tradagens. 
- Abertura de unidades de escavação  
As unidades de escavação terão no mínimo 1 m² e serão plotadas em diferentes áreas do sítio. No 
caso das unidades que apresentarem uma alta densidade de vestígios, terão suas dimensões 
ampliadas. Cada unidade receberá uma numeração sequencial em relação ao ponto de referência 
adotado (P0). Apresentarão feições finais de acordo com a estrutura a ser evidenciada. 
- Registro  
Cada área trabalhada deverá ser documentada em um plano de escavação onde serão localizadas 
todas as intervenções, assim como a localização da estaca de referência. Áreas de escavação 
deverão ser documentadas em croquis e perfis específicos, com a utilização da tabela Munsell 
Color Chart para descrição do solo.  
Com base no conjunto de procedimentos descritos serão utilizadas fichas especialmente 
concebidas para o projeto envolvendo: 

• Ficha de Cadastro de Sítio (com base no CNSA – Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos): atualização das informações; 

• Ficha de Quadra de Coleta; 

• Ficha de Tradagem; 

• Ficha de Unidade de Escavação; 

• Ficha de coleta de material por sítio; 

• Ficha de coleta de amostras para datação (C14 e TL) por sítio.  
Será feito ainda vasto registro fotográfico e vídeo dos trabalhos executados. 
 
Procedimentos curatoriais e de análise dos acervos 
O desenvolvimento dos processos curatoriais considerará as peculiaridades vinculadas à natureza 
dos vestígios, como por exemplo, a matéria primo e estado de conservação das peças, uma vez 
que os mesmos impõem procedimentos diferentes de curadoria. De um modo geral, a curadoria 
das coleções coletadas seguirá os seguintes passos: 

• Lavagem das peças: individualmente e em água corrente. No caso dos fragmentos 
cerâmicos apenas suas fraturas serão escovadas, evitando a criação de “estrias artificiais”, 
as quais dificultariam a análise dos acabamentos de superfície. Metais e materiais 
orgânicos passarão apenas por uma limpeza mecânica a seco;  

• Numeração das peças e remontagens: após a numeração será efetuada a colagem de 
fragmentos de um mesmo objeto, sendo utilizada para tal cola branca neutra. Mesmo 
peças remontadas recebem números individuais em cada fragmento, evitando perda de 
informação, caso alguma peça descole;  

• Triagem e análise dos acervos: preenchimento das fichas de controle e de análise do 
material. Essas fichas serão informatizadas em planilhas digitais;  

• Documentação fotográfica: Serão realizadas fotos das peças mais significativas; 

• Acondicionamento: Todo o material será acondicionado em sacos plásticos apropriados 
com etiquetas de identificação. As peças serão, por fim, acondicionadas em contêineres 
apropriados. 

 
Integração dos dados/Relatórios 
Essa etapa corresponde à reunião das informações levantadas nas etapas já mencionadas, 
possibilitando a elaboração de relatórios mensais enviados ao empreendedor assim como 
relatórios parciais e finais a ser entregues ao IPHAN.  

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Arqueólogo coordenador geral e equipe técnica com experiência, competência e autorizado pelo 
IPHAN, conforme legislação vigente. 

Resultados esperados 

Assegurar o cumprimento da legislação corrente e a proteção do patrimônio arqueológico através 
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de resgate arqueológico científico, procurando mitigar possíveis impactos ao patrimônio cultural, 
que possam vir a sofrer em função do desenvolvimento das atividades e obras do empreendimento 
e, assim, acrescer novas informações de relevante importância arqueológica ao contexto regional 
conhecido e à memória nacional. 

Cronograma de implementação e execução 

O prazo previsto para elaboração e execução do programa é de 1 ano. 

Estimativa de custo 

R$ 200.000,00 
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PROGRAMA 

Programa Integrado de Educação Patrimonial 

Grau de prioridade 

Máxima 

Fase de implantação 

Fase de Instalação (LI) e Operação (LO).  

Objetivo 

Promover atividades de valorização ao patrimônio arqueológico, de forma a desenvolver uma 
contextualização histórica e estimular as percepções das comunidades locais acerca dos grupos 
pretéritos, além de proporcionar difusão de informações e de atividades de construção coletiva de 
conhecimento sobre o patrimônio arqueológico evidenciado pela pesquisa arqueológica na região. 

Justificativa 

Durante a execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, deve-se realizar 
contatos junto ao município e planejar as ações de divulgação e informação, assim como o 
levantamento do universo escolar a ser atingido.  

Com isto o trabalho educativo, mais demorado, pode ser programado para depois que o resgate 
nas áreas prioritárias tiver sido concluído ou mesmo ainda durante sua execução, de forma a 
aproveitar o salvamento na área do reservatório, que poderá ser usado para visitas guiadas. Ainda, 
devem ser implementadas as ações informativas dirigidas aos profissionais ligados a obra. 

As ações de divulgação deverão continuar após o resgate concluído, para extroverter o 
conhecimento produzido às comunidades regionais e à comunidade científica nacional, com meios 
e linguagem apropriados a cada um desses públicos-alvo. 

Metodologia 

Seguindo as orientações de Grunberg (2011), a metodologia proposta para ser aplicada no 
desenvolvimento deste projeto concentra-se sobre os elementos materiais, imateriais e naturais 
das áreas de estudo, cuja proposta está voltada para a troca de conhecimentos entre os variados 
atores sociais, visando facilitar a comunicação e a interação de seus agentes nas diferentes 
esferas. O método escolhido baseia-se no campo da observação, registro, exploração e 
apropriação como sugerido pela autora supracitada. Esta proposta é importante para se perceber 
níveis de pertencimentos e possibilidades de valorização e continuação das tradições locais. 

Portanto, o trabalho será estruturado de forma a atender as demandas da localidade envolvida, 
sendo pensado a partir do conhecimento dos diferentes contextos que ela poderá abranger. Para 
tanto, será realizado um levantamento de dados secundários da localidade para melhor 
compreensão das realidades sociais e culturais do município.  

Após o levantamento de dados secundários, serão realizadas Oficinas com os diferentes 
públicos, utilizando a linguagem mais adequada para cada um deles. Nestes eventos, serão 
trabalhadas temáticas acerca do patrimônio cultural, abrangendo as comunidades do entorno do 
empreendimento, comunidade escolar – professores e alunos e gestores de órgãos públicos, além 
de palestra sobre patrimônio cultural material junto aos trabalhadores envolvidos diretamente com 
a área abrangida pelo projeto. 
 
Oficinas 

Esta ação tem como propósito desenvolver um trabalho pedagógico que contribuirá para o 
desenvolvimento dos elementos básicos de um trabalho que vise a integração entre conhecimento 
e valorização do patrimônio cultural, incluindo o arqueológico. 

A combinação de temas e vivências propicia a construção de conceitos mais significativos e 
transformadores para os sujeitos e para a sociedade, pois permite uma relação mais direta entre 
teoria e prática. Ao atribuir sentido aos conceitos, o sujeito acrescenta novos elementos na 
construção de sua rede de conhecimentos. Assim, a partir do estabelecimento destas pontes, os 
sujeitos podem manejar os conceitos para além dos exemplos apresentados. 

Por ser assim, a ação também será um instrumento de conscientização e fruição do significado 
sócio-histórico e político do patrimônio cultural, bem como de descentralização de conhecimentos e 
de troca de saberes.  

Neste sentido, esse trabalho não será apenas um instrumento de formação tecnicista e distante 
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da realidade social, mas a “plantação” de possibilidades de integração interinstitucional que 
possibilitará a proposição e o desenvolvimento de estratégias de intervenções nas expressões 
culturais e nos espaços da cidade que atendam às necessidades e/ou desejos de sua população 
de acordo com a trajetória de vida apresentada pelo patrimônio cultural imaterial existente nos 
costumes e hábitos do povo de cada lugar, nas suas festividades culturais e artísticas e na 
configuração espacial de seus locais de convivência social. 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Arqueólogo coordenador geral e equipe técnica com experiência, competência e autorizada pelo 
IPHAN, conforme legislação vigente. 

Resultados esperados 

As atividades estão direcionadas para o desenvolvimento de ações que visam estimular os 
diversificados agentes sociais, sejam de esferas públicas ou as próprias comunidades envolvidas, 
no sentido de garantir a preservação das referências culturais nos contextos espaciais em que elas 
estão inseridas. Sendo assim, essas iniciativas educativas, de conscientização e divulgação, que 
são consideradas fundamentais para o desenvolvimento de medidas preservacionistas, tanto no 
que se refere à gestão do poder jurídico quanto das sociedades envolvidas, além de valorizar a 
continuidade social, espacial e temporal dos bens culturais, contribui para a humanização por meio 
do patrimônio, possibilitando a sua dinamização no que tange à formação sócio-identitária dos 
atores sociais. 

Cronograma de implementação e execução 

Cronograma das ações do Programa de Educação Patrimonial 

Atividades 

Ano/Meses 

1º 
mês 

2º 
mês 

3º 
mês 

4º 
mês 

5º 
mês 

Estudo e planejamento (levantamento de dados 
secundários) 

X     

Etapa de campo – Oficinas  X    

Trabalhos de sistematização de dados de campo 
(produção do relatório) 

 X X   

Confecção de relatório    X X 
 

Estimativa de custo 

R$ 60.000,00 
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PROGRAMA 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

Grau de prioridade 

Alto 

Fase de implantação 

O PGRS deverá ser elaborado anteriormente ao início das obras e deverá ser executado durante a 
implantação do empreendimento. 

Objetivo 

Visando possibilitar o controle adequado da geração e destinação dos resíduos gerados na etapa 
de implantação do projeto, recomenda-se solicitar das empresas envolvidas na implantação o 
PGRS, também englobando aqueles relacionados à Construção Civil, bem como os demais tipos, 
como determinado pela legislação do município de Curitiba. 

Justificativa 

Assegurar a correta segregação, armazenamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados. 

Metodologia 

Atender ao previsto na legislação vigente, bem como respectivas alterações. Dentre elas 
destacam-se as seguintes: 

- Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
- Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e respectivas alterações: estabelece 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 
- Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001: Estabelece o código de cores para os 
diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, 
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva; 
- ABNT NBR 10.004:2004: Resíduos sólidos – Classificação; 
- ABNT NBR 12.235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos- Procedimento; 
- Decreto Municipal nº 1068, de 18 de novembro de 2004: institui o Regulamento do Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de Curitiba; 
- Decreto Municipal nº 983, de 26 de outubro de 2004: coleta, o transporte, o tratamento e a 
disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba; 
- Decreto Municipal nº 1.120, de 24 de novembro de 1997: regulamenta o transporte e 
disposição de Resíduos de Construção Civil. 

 
No PGRS devem ser identificados, classificados e quantificados todos os resíduos a serem 

gerados pela atividade de implantação do empreendimento, bem como indicadas as formas de 
armazenamento, transporte e, especialmente, destino final conforme previsto na legislação.  

Os locais de estocagem temporária nas frentes e canteiros, devem ser fechados e protegidos 
das ações das chuvas, de modo a não promoverem contaminação do solo e das águas.  

Cuidados devem ser tomados nas praças de trabalho, com a gestão de resíduos, especialmente 
orgânicos (restos de alimentos, por exemplo), de forma a não provocar atração ou proliferação de 
vetores de doenças (insetos e roedores). 

Potenciais executores, colaboradores e parcerias 

Responsável pela execução das obras de implantação 

Resultados esperados 

Resíduos gerados separados de acordo com a classificação pela Resolução C 

Cronograma de implementação e execução 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras. 

Estimativa de custo 

R$ 55.000,00 
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PROGRAMA 

Programa de Redução de Acidentes na Fase de Obras 

Grau de prioridade 

Alto 

Objetivo 

Determinação de medidas e formas de atuação que contribuam para a redução do desconforto 
provocado pelas diversas atividades inerentes à obra e pelos eventuais acidentes que envolvem 
veículos e pessoas, durante o período de construção. 

Justificativa 

Para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho nos locais das obras e nas vias próximas, o 
empreendedor determinará ao empreiteiro ou gerenciador das obras, sua adequação às normas 
institucionalizadas sobre o tema, tendo, para tanto, que se comprometer com as verificações de 
praxe dos sindicatos ligados ao pessoal envolvido (construção civil – transporte de cargas, 
desmontes, etc.). Desta forma, exime-se o empreendedor de qualquer eventualidade, na medida 
em que forem implementadas as sinalizações, procedimentos e Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para o pessoal da obra e frequentadores. O programa também se justifica pela 
necessidade de orientar a população para evitar acidentes, em razão do aumento do tráfego de 
veículos, máquinas, aberturas de novos acessos, etc. 

Processo de implantação 

As diretrizes, para minimizar os riscos, são as seguintes: 

• Instalação de sinalização adequada, alertando a população quanto aos desvios de tráfego, 
horários de maior trânsito, tráfego de veículos pesados; 

• Criação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de trabalho; 

• Treinamento em segurança do trabalho para todos os funcionários envolvidos nas obras; 

• Contratação de um técnico em segurança do trabalho para permanência em tempo integral 
nas áreas das obras; 

• Contratação de empresa especializada em atendimentos de emergência (ambulância, 
médicos e enfermeiros); 

• Sinalização das áreas de saída para os casos de emergência (incêndio, vazamentos, etc.), 
nos acampamentos e alojamentos; 

• Implantação de demonstrativo sobre acidentes de trabalho (número de dias sem acidentes 
e outras estatísticas); 

• Treinamento e reciclagem das áreas notadamente responsáveis pela maior ocorrência de 
acidentes. 

A execução do programa está vinculada a contração de um técnico de segurança que coordenará 
todas as diretrizes para a sua implantação e acompanhamento dos resultados. 
Serão necessários todos os materiais e equipamentos para o pré-atendimento de acidentes, 
incluindo materiais para o treinamento de todos os funcionários da obra. 

Potenciais executores e colaboradores 

A execução é de responsabilidade da empresa construtora, que deverá contar com uma equipe de 
segurança (engenheiro de segurança /técnico de segurança do trabalho). 

Resultados esperados 

Prevenir acidentes bem como providenciar atendimento rápido às necessidades constatadas. 

Duração e prazo de implementação 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de implantação do projeto, devendo ser 
incorporado a gestão do empreendimento. 
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PROGRAMA 

Programa de Segurança e Saúde da Mão de Obra 

Grau de prioridade 

Alto 

Objetivo 

Fornecer parâmetros mínimos e estabelecer procedimentos e diretrizes a serem observados pela 
empresa envolvida nos trabalhos de construção, de forma a monitorar, minimizar e/ou controlar os 
efeitos adversos decorrentes dos impactos do empreendimento que afetem as condições de saúde 
dos trabalhadores e das populações da área de influência da obra. 

Justificativa 

Obras de construção civil podem promover a introdução e/ou disseminação de endemias, afetando 
a população trabalhadora e moradores da região. 

Processo de implantação 

As diretrizes, para o Programa de Segurança e Medicina do Trabalho deverão ser traçadas através 
de planejamento de medidas específicas, tais como: 

• Dar preferência à contratação de trabalhadores locais; 

• Trabalhar com colaboradores devidamente registrados. 

• Elaboração de PCMSO, visando atendimento ao disposto na NR07. A elaboração do 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional deve ser feita por profissional 
legalmente habilitado e visa a detecção de doenças do trabalho ou as que são 
relacionadas a execução das atividades. Dentre os itens verificados por este estão os 
exames médicos ocupacionais admissionais, periódicos e demissionais, e dentro destes o 
médico do trabalho responsável pelo programa solicitará execução de exames 
complementares que podem ser audiometria, espirometria, raio x, exames de sangue, 
dentre outros.  

• Elaborar o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), conforme NR 09, 
identificando-se os perigos e riscos existentes e decorrentes às atividades a serem 
executadas. 

• Providenciar o controle, pelo SESMT, dos exames médicos ocupacionais. Também 
acompanhar condição de vacinação (antitetânica, febre amarela, H1N1 e demais que se 
façam necessárias). 

• Providenciar implantação dos programas de gerenciamento de riscos (PPRA, PGR, entre 
outros). Designar profissional qualificado para responsabilizar-se pela implantação das 
medidas sugeridas dentro dos programas de gerenciamento de riscos, tornando assim o 
local de trabalho mais seguro quando da execução das atividades. Dentro desta 
implantação deve-se seguir, impreterivelmente, o disposto nas normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e principalmente nas que, efetivamente, estão ligadas às 
atividades a serem executadas (NR06- Equipamentos de proteção individual, NR18 – 
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, NR12 – Segurança no 
trabalho em máquinas e equipamentos, NR15 – Atividades e operações insalubres, NR21 
– Trabalho a céu aberto, NR23 – Proteção contra incêndios, NR24 – Condições sanitárias 
e de conforto nos locais de trabalho, NR26 – Sinalização de segurança, NR33 – 
Segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, NR35 – Trabalho em altura). 

• Garantir que medidas de proteção coletiva sejam priorizadas, visando a proteção de maior 
número de colaboradores.  

• Quando as medidas de proteção de ordem coletiva não oferecerem completa proteção aos 
colaboradores, garantir o disposto na NR 06 – Equipamentos de proteção individual (EPI), 
quanto ao fornecimento adequado, fiscalização de uso, manutenção e troca bem como 
adequada guarda e conservação destes. Manter registro de fornecimento. 

• Orientar os colaboradores, por meio de treinamentos, sobre a utilização correta dos 
equipamentos de proteção individual. Manter registro dos treinamentos ministrados. 

• Providenciar manutenção periódica em máquinas e equipamentos quanto a eletricidade. 
Para o canteiro de obras as extensões, quadros elétricos e demais dispositivos deverão 
seguir o disposto nas normas regulamentadoras NR10 – Segurança em instalações e 
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serviços em eletricidade e NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção em seu item 18.21. 

• Como medidas de boas práticas no trabalho a céu aberto e em área podem ser realizadas: 
o Umidificações periódicas nas áreas com excesso de poeira na movimentação de 

máquinas e equipamentos. 
o Verificar previamente as condições climáticas. As atividades devem ser 

interrompidas sob forte intemperismo (chuvas excessivas ou com incidência de 
descargas elétricas, fortes ventos, calor excessivo deve ser acompanhado de 
pausas periódicas para hidratação e descanso). 

o Providenciar local adequado para prática de tabagismo. Preferencialmente longe 
de fontes de ignição e calor que possam causar acidentes com explosão e 
incêndio. 

o Providenciar a organização dos locais destinados à disposição de resíduos e 
demais áreas dentro do canteiro de obras (um programa que poderá ser 
implantado durante as atividades é o 5S ou 5W2H). 

o Providenciar a conscientização dos colaboradores quanto ao risco de ataque por 
animais peçonhentos e o que fazer se houver incidente que os envolva. 

o Providenciar conscientização para o acúmulo de resíduos provenientes de 
alimentação e água em recipientes inutilizados. Estes tornam o local atraente para 
vetores transmissores de doenças. 

o Atentar para consumo de álcool pelos colaboradores. O uso continuado e 
excessivo pode causar danos sérios a saúde do colaborador e o ato laboral sob 
efeito de álcool aumenta o risco de incidentes. Pode também causar mudança de 
atitudes nos colaboradores como aumento de agressividade, tremores, sonolência, 
dificuldade de concentração, dentre outras.  

o Identificar grupos de autoajuda para trabalhadores dependentes de substâncias 
psicoativas (nos moldes do ALANON – Alcoólicos Anônimos) e, caso não existam, 
criar grupos especificamente para os trabalhadores. 

o Orientar para o armazenamento adequado de gêneros alimentícios ou, 
preferencialmente, que o alimento destinado aos trabalhadores do 
empreendimento não seja armazenado nas imediações da obra, mas em outro 
local, de forma apropriada, só trazendo no momento do seu consumo imediato; 

o Orientar sobre hábitos de higiene pessoal. 
o Monitorar a água para consumo dos colaboradores para evitar que esta cause 

danos à saúde. Orientar para que não bebam água sem a realização do devido 
tratamento. 

o Orientar e realizar o Plano de Ação Emergencial, contemplando hospitais mais 
próximos e contendo telefones úteis para situações de emergência no canteiro de 
obras, como Corpo de Bombeiros. 

• Visitas frequentes dos Agentes Comunitários de Saúde à população mais próxima; 

• Dar ênfase a questões respiratórias nos questionários do PSF (Programa Saúde da 
Família); 

• Divulgar, aos técnicos do PSF, que pode aumentar a incidência de problemas respiratórios 
(bronquite asmática) na população que mora nos arredores da obra; 

• Internação quando cabível; 

• Remover para Centros de Referência dependendo da enfermidade e de sua gravidade; 

• Prever condições adequadas de moradia; 

• Orientar os trabalhadores para que evitem entrar nas áreas de mata que em alguns locais 
margeiam o local do empreendimento, evitando maior risco de contato com vetores de 
doenças de ambiente silvestre que possam existir na região, bem como acidentes ofídicos; 

• Controle dos focos de reprodução dos vetores existentes e educação em saúde de 
trabalhadores e empresários, para a eliminação dos focos; 

• Solicitar à Secretaria Municipal de Saúde que os Agentes de Controle de Endemias 
orientem e vistoriem constantemente a área das obras. 

• Havendo situações de desmonte de rochas, seguir o disposto na NR22 – Segurança e 
saúde ocupacional na mineração e NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção, item 18.6. 

• Providenciar local adequado para acondicionamento de explosivos, caso se façam 
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necessários, seguindo orientações do Ministério da Defesa. Providenciar que o acesso a 
estes dispositivos seja restrito e controlado. 

Potenciais executores e colaboradores 

A execução deste programa é de responsabilidade da empresa construtora, que deverá contratar 
um engenheiro de segurança do trabalho. 

Resultados esperados 

Prevenir acidentes e doenças dos trabalhadores bem como providenciar atendimento rápido às 
necessidades constatadas. 

Duração e prazo de implementação 

Este programa deverá perdurar durante toda a fase de obras, devendo ser incorporado a gestão 
do empreendimento. 
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13. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

A propriedade onde se encontra projetado o condomínio residencial Parque das 

Artes se caracteriza pelas seguintes condições: 

• Área alterada em estágio inicial de sucessão florestal, com 24.900 m², contendo 

vegetação nativa e exótica;  

• Bosque Nativo Relevante à conservação, cercado e protegido com 41.772,92 m²; 

• Edificação histórica classificada como UPI (Casa Calisto); 

• Presença de nascente com água de boa qualidade, importante para manutenção de 

fauna, especialmente de anfíbios; 

• Cortina vegetal com araucárias e árvores isoladas.  

 

Os espaços de maior valor ambiental inseridos na propriedade são representados 

pelo Bosque Nativo Relevante a conservação, mantido isolado e protegido e para o qual não 

deverá ser permitido acesso dos futuros moradores; e a cortina vegetal com araucárias. 

Em seu entorno existem áreas com diferentes usos do solo, sendo esses para zonas 

residenciais, cemitério (Cemitério Parque Iguaçu), manutenção de bosques em propriedades 

particulares e UC representada pelo PNM do Barigui, um dos parques mais frequentado 

pela população curitibana e visitantes. 

Pelo fato do projeto construtivo das unidades residenciais ter sido elaborado de 

forma a se integrar ambiental e paisagisticamente às atuais condições da propriedade, todos 

os espaços de maior valor ambiental serão mantidos em sua integridade, sem haver 

interferências antrópicas sobre esses locais.  

Para tal, medidas específicas de proteção ao bosque (localizado na AID) e de 

mitigação e prevenção para a cortina de araucárias foram indicadas neste EIA visando 

garantir a proteção desses espaços, bem como, minimizar ao máximo os efeitos dos 

potenciais impactos negativos da implantação do empreendimento em área alterada do seu 

entorno (ADA), tanto de forma direta como indireta. Com a adoção dessas medidas de 

forma adequada, pode-se considerar que a flora presente na propriedade sofrerá impactos 

negativos mínimos e de baixa intensidade. 

As medidas mitigadoras e preventivas também tiveram por objetivo reduzir os efeitos 

dos impactos sobre o entorno imediato da propriedade onde será construído o condomínio 

(AID), evitando-se assim possíveis danos à vegetação e consequentes conflitos ou 

aborrecimentos com a vizinhança de modo geral.  

Para a fauna, as listagens de espécies apresentadas dizem respeito ao 

conhecimento para a região de Curitiba e bacia do rio Barigui ao longo dos últimos anos. No 
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entanto, muitos dos ambientes de outrora já não existem mais e, quando existentes, já se 

encontram descaracterizados para a manutenção de uma alta diversidade de espécies. 

Desta maneira, é possível que a comunidade faunística atual seja composta basicamente 

por espécies generalistas e tolerantes às modificações ambientais.  

Em termos ecológicos, a área a ser diretamente afetada pelo empreendimento 

apresenta baixa capacidade de suporte para espécies mais sensíveis às alterações 

ambientais. Em síntese, para alguns grupos como anfíbios e répteis (herpetofauna) tanto a 

ADA como a AID apresentam baixa diversidade de espécies, uma vez que o histórico de 

ocupação, presença de animais domésticos e ausência de ambientes sem interferência 

humana sejam quase inexistentes. Para os grupos de mamíferos e aves a ADA também 

apresenta baixa diversidade, enquanto que na AID o número de espécies é mais expressiva, 

sendo para a mastofauna considerada como mediana (comparada a outros estudos na 

região) e para a avifauna relativamente alta pelo fato dessa área de influência abranger boa 

parte dos limites do PNM do Barigui, área protegida que apresenta mosaico ambiental que 

permite a manutenção de várias espécies de aves de preferência ambiental e guildas 

tróficas distintas. 

Para o componente biótico fauna, os principais impactos serão aqueles associados a 

movimentação do maquinário e presença de operários durante o período de implantação do 

condomínio.  Neste sentido, várias medidas de mitigação e prevenção foram indicadas no 

EIA para serem adotadas, para que haja o mínimo de interferências nos remanescentes 

florestais do entorno do local das obras, os quais representam importantes sítios que podem 

abrigar e proteger diferentes espécies da atual comunidade faunística local. 

Além da aplicação das medidas mitigadoras e preventivas, a iniciativa do 

empreendedor em conservar todos os espaços de maior valor ambiental da propriedade 

(bosque nativo e cortina de araucárias) juntamente com as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), representaram importantes medidas de proteção à comunidade 

faunística local. Ressalta-se a proteção a ambientes próximos a dois corpos d’água na área 

do empreendimento e, em especial, a uma nascente localizada no interior do remanescente 

florestal presente na propriedade.  

Para a herpetofauna de maneira geral, em especial para os anfíbios, a qualidade dos 

corpos d’água utilizados para reprodução é imprescindível, assim como, a conectividade 

com outros corpos d’água e com os remanescentes florestais que são utilizados como áreas 

de refúgio e forrageio. Práticas de conservação de solo durante as obras e a preservação, 

recuperação ou adensamento das matas ciliares na área de influência do empreendimento 

podem contribuir para a contenção de possíveis assoreamentos dos pequenos córregos 

presentes na AID. Deve-se evitar qualquer tipo de alteração ou despejo de rejeitos nestes 
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locais, uma vez que existe a presença de, pelo menos, uma população da espécie de rã-de-

riacho (Crossodactylus caramaschii), considerada indicadora de qualidade ambiental. Para a 

mastofauna e a avifauna, a conservação da nascente e dos cursos d’água na propriedade e 

entorno também é importante, uma vez que várias espécies que habitam a área e demais 

fragmentos do entorno, podem se deslocar a estes para saciar a sede. 

Com a adoção de todas as medidas de conservação, mitigadoras, preventivas e 

compensatórias apresentadas em relação aos impactos que a implantação do 

empreendimento deverá gerar, o prognóstico acusa que a fauna local deverá ser afetada 

com intensidade bastante reduzida. 

Em relação à arqueologia, os prováveis impactos que podem ocorrer sobre o 

patrimônio arqueológico existente na área em estudo (ADA) podem ser analisados dentro de 

dois cenários distintos. Sem o empreendimento os vestígios arqueológicos continuarão 

sofrendo com certeza uma série de interferências derivadas tanto de eventos naturais, com 

diferentes escalas (erosão pluvial, lixiviação do solo, etc.), como de ações antrópicas 

(desmatamentos, implantação de novas áreas de produção como pastagens, abertura de 

acessos, dentre outras). Por outro lado, uma vez que a área se encontra ainda pouco 

habitada, os impactos cumulativos derivados de ações humanas podem ser caracterizados 

como de baixos a medianos, na maioria das situações observadas, fornecendo, assim, 

melhores condições de preservação ao patrimônio cultural envolvido. De qualquer forma, 

com o passar do tempo, tais interferências acabarão, certamente, prejudicando as 

evidências arqueológicas.  

Com a implantação do empreendimento, o impacto causado ao sítio tornará o quadro 

menos flexível, uma vez que poderá impedir a realização de pesquisas futuras, devido a 

potencial remoção, destruição ou soterramento, descontextualizando os vestígios 

arqueológicos. Por tais razões foram recomendados programas visando a ampliação do 

conhecimento e o potencial resgate de artefatos de modo a não se perder esses registros. 

Quanto aos contexto histórico-cultural, a implantação do condomínio tem em seu 

projeto a restauração e manutenção de uma UIP (Casa Calisto), imóvel de interesse de 

conservação pelo município de Curitiba, em face a seu significativo valor histórico. A 

contemplação dessa UIP para restauração e implantação de biblioteca, sala de jogos, sala 

de reuniões, salão gourmet e galeria de artes, será de grande valia e de vários aspectos 

positivos. Além de um local de uso comum para lazer e entretenimento, também poderá 

servir de espaço pedagógico para geração de conhecimentos aos usuários, levando-se em 

conta que a galeria deverá conter obras (pinturas) de diferentes artistas e a biblioteca conter 

obras literárias de vários autores relacionadas a diferentes assuntos.  
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Em relação ao trânsito, a adoção de medidas de circulação, limites de velocidade e 

organização de acessos ao condomínio deverão gerar a redução de potenciais conflitos com 

o trânsito nas avenidas do entorno do empreendimento. 

No contexto imobiliário dois cenários em relação ao empreendimento podem ocorrer. 

O primeiro, com a não implantação desse projeto residencial, que poderia resultar no 

abandono da área alterada aberta e consequente continuidade dos processos de sucessão 

vegetal em desenvolvimento. De qualquer forma, em relação a este cenário, considerando-

se a localização estratégica do terreno, e seu valor venal, provavelmente este seria 

comercializado com terceiros, para a elaboração de novo projeto residencial, uma vez que 

outros usos não seriam permitidos nessa região conforme o zoneamento municipal 

(complexo comercial, indústrias, entre outros).  

O segundo cenário, com a implantação do condomínio, embora o aumento de 

geração de resíduos orgânicos e inorgânicos (lixo), de efluentes domésticos (esgotos) e 

poluição sonora sejam, entre outros, exemplos de aspectos negativos associados quando 

de sua operação (ocupação), traria em contrapartida, mais ofertas de moradias à população 

em espaço circundado de áreas verdes, consequentemente com melhor qualidade de vida 

aos moradores. Além desse benefício, o empreendimento irá gerar outros impactos positivos 

na região, citando entre outros, a valorização imobiliária de propriedades do entorno, a 

geração de empregos, o desenvolvimento do comércio e a arrecadação de impostos. 

Outro aspecto a ser destacado em caso de implantação do empreendimento se 

refere às medidas compensatórias ambientais, cujo valor percentual de Compensação 

Ambiental (CA) que incidirá sobre os custos diretos da implantação do empreendimento, 

poderá ser aplicado em programas ambientais no município com diferentes finalidades, 

incluindo melhorias ou implantação de benfeitorias em UCs. 
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14. CONCLUSÕES 

 

O EIA do condomínio residencial Parque das Artes executou análises das diferentes 

interfaces ambientais – em termos físicos, biológicos e antrópicos – considerando aspectos 

diretos e indiretos, as características da área a ser afetada diretamente e seu entorno, bem 

com o contexto da cidade de Curitiba, onde se insere.  

Considerando-se que o projeto construtivo foi elaborado já respeitando as 

características locais, incluindo a presença e proteção de um Bosque Nativo Relevante, que 

representa 62,6% da propriedade e ainda uma edificação de interesse histórico (a UPI), a 

ser restaurada e valorizada no contexto cultural do condomínio, restou uma área alterada, 

fruto de usos antrópicos pretéritos, onde se projetou o condomínio.  

Ainda assim, não há atividade humana que não cause alterações ao meio ambiente 

natural, de forma direta ou indireta, mesmo de menor magnitude. Nesse contexto, para cada 

etapa e atividade relacionada ao projeto avaliou-se os potenciais impactos e as 

possibilidades de controle, prevenção, mitigação ou compensação ambiental.  

Para organizar essas medidas, foram recomendados programas ambientais diversos, 

de modo a possibilitar a implantação e operação do empreendimento com menor impacto ao 

meio ambiente e a sociedade. Também foram apresentados os valores a serem investidos 

através da Compensação Ambiental pelo empreendimento. 

Por fim, a equipe técnica considera viável a implantação do condomínio residencial 

Parque das Artes, conforme o local, o projeto construtivo apresentado e a análise dos 

impactos que evidenciou a maioria como de reduzida magnitude. 

A implantação do projeto possibilitará o uso da propriedade para a ampliação de 

oferta de moradias para os cidadãos curitibanos, a contribuição ambiental por meio da 

preservação de área verde contendo o Bosque Nativo Relevante, além da oferta de 

qualidade de vida para os futuros residentes do condomínio pelo uso e apreciação do PNM 

do Barigui, situado em seu entorno, como opção de lazer e integração a natureza.   
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ANEXOS 

Anexo 1 – Anotações de Responsabilidade Técnica. 
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Anexo 2- Cadastro Técnico Federal – IBAMA. 
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Registro n.º:  5533790
  Data da consulta:   

11/11/2021
  CR emitido em:   

10/11/2021
  CR válido até:   

10/02/2022
 

Dados básicos  

CPF:  925.448.198-04
 

Nome:  DONIZETI ANTONIO GIUSTI
 

 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA 

Código CBO Ocupação Área de Atividade 

2134-05 Geólogo Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica 

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria 
 

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa física acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com 

as obrigações cadastrais do CTF/AIDA. 

 

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, 

pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam 

determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. 
 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, 

permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para 

o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme 

regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis. 

 

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa 

física inscrita. 
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Anexo 3 - Parecer Técnico AEO 12001019. 

 
Fonte: Prefeitura Municpal de Curitiba, 2012. 



 

Condomínio Residencial Parque das Artes 

Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

546 

Anexo 4 - Alvará nº 323.604, de 26 de junho de 2019. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2019. 
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Anexo 5 - Lista de espécies de mamíferos com potencialidade de ocorrência para a área de influência 

do empreendimento do condomínio Parque das Artes 

 

LEGENDA:  

Habitat: FlO - florestal (secundário em estágio médio-avançado); FLO/CAM – ecótono entre as bordas 

de floresta e áreas abertas; CAM/FLO – espécies que habitam áreas abertas com árvores esparsas e 

bordas de florestas; ABT – áreas abertas (campos naturais e antrópicos); AQS – sistemas aquáticos 

e brejos; URB – urbano, GEN– espécies generalistas (sem ambiente preferencial); STATUS: CR – 

criticamente em perigo; EN - em perigo; VU - vulnerável; NT - quase ameaçada; * espécie com 

probabilidade remota de ocorrência. 

 

Família/Taxon Nome popular Habitat 
Espécie ameaçada (status) 

Global        Brasil       Paraná 
Ocorrência 

ADA     AID      AII 

Família Didelphidae         

         
Philander opossum  Cuíca-de-quatro-olhos FLO      X 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca GEN    X X X 
Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta GEN    X X X 
Lutreolina crassicaudata Cuíca-cauda-grossa FLO     X X 
Chironectes minimus Cuíca-d’água FLO      X 
Monodelphis henseli  Catita FLO      X 

Monodelphis scalopus Catita FLO     X X 

Gracilinanus agilis Cuica FLO     X X 
Gracilinanus microtarus Cuica FLO     X X 

         

Família 
Myrmecophagidae 

        

         
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim FLO-

FLO/CAM 
     X 

         
Família Dasypodidae         
         
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha GEN    X X X 
Dasypus septencinctus Tatu-mulita GEN     X X 
Euphractus sexcinctus Tatu-peba GEN    X X X 

  

       

Família Phylostomidae         
         
Anoura geoffroyi Morcego FLO      X 
Anoura caudifera Morcego FLO     X X 
Pygoderma bilabiatum Morcego FLO     X X 
Sturnira lilium Morcego FLO     X X 
Artibeus lituratus Morcego-de-cara-branca FLO-

FLO/CAM 
   X X X 

Artibeus fimbriatus Morcego FLO     X X 
Carollia perspicilata Morcego FLO    X X X 
Chrotopterus auritus Morcego FLO     X X 
Micronycteris megalotis Morcego FLO     X X 
Mimon bennettii Morcego FLO     X X 
Glossophaga soricina Morcego FLO     X X 
         
Família Desmodontidae         
         

Continua 
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Continuação 

Família/Taxon Nome popular Habitat 
Espécie ameaçada (status) 

Global        Brasil       Paraná 
Ocorrência 

ADA     AID      AII 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro FLO/CAM    X X X 
         
Família Vespertilionidae         
         
Myotis ruber Morcego FLO NT     X 
Myotis nigricans Morcego FLO/CAM     X X 
Myotis levis  Morcego FLO/CAM      X 

Histiotus velatus Morcego FLO     X X 
Eptesicus furinalis Morcego FLO     X X 
Eptesicus brasiliensis Morcego FLO    X X X 
Eptesicus diminutus Morcego FLO     X X 
Lasiurus borealis Morcego FLO     X X 
Lasiurus blossevillii  Morcego FLO     X X 

Lasiurus cinereus  Morcego FLO     X X 

         
Família Mollossidae         
         
Tadarida brasiliensis Morcego-de-casa GEN    X X X 
Molossus molossus Morcego FLO    X X X 
Nyctinomops laticaudatus Morcego FLO     X X 
Promops nasutus Morcego FLO     X X 
         
Família Cebidae         
         
Sapajus nigritus  Macaco-prego FLO/CAM     X X 
Callithrix penicillata Sagui-de-tufos-pretos FLO/CAM    X X X 
         
Família Atelidae         
         
Alouatta guariba clamitans Bugio FLO/CAM  VU NT   X 
         
Família Canidae         
         
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato FLO/CAM     X X 
Lycalopex gymnocercus Graxaim-do-campo FLO/CAM      X 
Chrysocyon brachyurus Lobo-guará ABT NT VU EN   X 
         
Familia Procyonidae         
         
Procyon cancrivorus Mão-pelada GEN     X X 
Nasua nasua Coati FLO/CAM     X X 
         
Família Mustelidae         
         
Galictis cuja Furão ABT    X X X 
Eira barbara Irara FLO/CAM      X 
Lontra longicaudis Lontra AQS NT  VU   X 
         
Família Felidae         
         
Puma yagouaroundi Jaguarundi FLO/CAM  VU    X 
Leopardus guttulus Gato-do-mato FLO VU VU VU   X 
Leopardus geoffroyi Gato-do-mato-grande FLO  VU    X 
Leopardus pardalis Jaguatirica FLO   VU   X 
         
Família Cervidae         

Continua 
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Conclusão 

Família/Taxon Nome popular Habitat 
Espécie ameaçada (status) 

Global        Brasil       Paraná 
Ocorrência 

ADA     AID      AII 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro GEN      X 
Mazama nana* Veado-mão-curta GEN  VU VU   X 
         
Família Sciuridae         
         
Gerlingetus ingrami Serelepe GEN    X X X 
         
Família Muridae         
         
Rattus norvegicus* Ratazana URB    X X X 
Rattus rattus* Rato-de-casa URB     X X 
Mus musculus* Camundongo URB    X X X 
         
Família Cricetidae         
         
Akodon paranaensis  Rato-do-mato FLO     X X 
Oryzomys eliurus  Rato-do-mato FLO     X X 
Oryzomys nigripes Rato-do-mato FLO     X X 
Oxymycterus roberti  Rato-do-mato FLO     X X 
Nectomys squamipes  Rato-d’água FLO     X X 
Scapteromys tumidus Rato-do-banhado FLO     X X 
Necromys lasiurus. Rato-do-mato FLO     X X 
         
Família Erethizontidae         
         
Coendou prehensilis  Ouriço FLO/CAM      X 
Sphiggurus villosus Ouriço-cacheiro FLO/CAM    X X X 
         
Família Caviidae         
         
Cavia aperea Preá ABT/AQS    X X X 
         
Família Hydrochaeridae         
         
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara ABT/AQS     x X 

         
Família Agoutidae         
         
Cuniculus paca Paca FLO   EN   X 
         
Família Dasyproctidae         
         
Dasyprocta azarae Cutia FLO/CAM    X X X 
         
Família Myocastoridae         

         
Myocastor coypus  Ratão-do-banhado ABT/AQS     X X 
         
Família Leporidae         
         
Lepus europaeus  Lebre ABT      X 
Sylvilagus brasiliensis Tapiti FLO/CAM EN  VU   X 
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Anexo 6 - Lista de espécies de aves com potencialidade de ocorrência para a área de influência do 

empreendimento do condomínio Parque das Artes 

 

LEGENDA:  

Habitat: FlO - florestal (secundário em estágio médio-avançado); FLO/CAM – ecótono entre as bordas 

de floresta e áreas abertas; CAM/FLO – espécies que habitam áreas abertas com árvores esparsas e 

bordas de florestas; ABT – áreas abertas (campos naturais e antrópicos); AQS – sistemas aquáticos 

e brejos; RIB ambiente ribeirinho (margens de sistemas hídricos) URB – urbano, GEN– espécies 

generalistas (sem ambiente preferencial); STATUS: CR – criticamente em perigo; EN - em perigo; VU 

- vulnerável; NT - quase ameaçada. 

 

TAXON NOME POPULAR HABITAT 
STATUS 

Global        Brasil       Paraná 
OCORRÊNCIA 

ADA     AID      AII 

         

Família Tinamidae         
         
Crypturellus parvirostris  Inhanbu-xororó FLO     X X 
Crypturellus tataupa  Inhambu-xintã FLO     X X 
Crypturellus obsoletus  Inhambuguaçu FLO     X X 
Nothura maculosa Codorna-amarela ABT      X 
Rhynchotus rufescens Perdiz ABT      X 
         
Familia Anatidae         
         
Amazonetta brasiliensis  Ananaí AQT     X X 
Dendrocygna viduata Irere AQT     X X 
Dendrocygna autumnalis Marreca-cabocla AQT      X 
Cairina moschata Pato-do-mato AQT     X X 
Anas versicolor Marreca-cricri AQT     X X 
Netta erythrophthalma Paturi-preta AQT   NT  X X 
Nomonyx dominicus Marreca-de-bico-roxo AQT     X X 
         
Familia Cracidae         
         
Penelope obscura  Jacu-açu FLO     X X 
         
Família Odontophoridae         
         
Odontophorus capueira Uru FLO     X X 
         
Família Podicepedidae         
         
Tachybaptus dominicus Mergulão-pequeno AQT     X X 
Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador AQT     X X 
Podyceps occipitalis Mergulão-de-orelha-

amarela 
AQT     X X 

         
Família 
Phalacrocoracidae 

        

         
Nannopterum brasilianus Biguá AQT     X X 
         
Família Anhinguidae         
         
Anhinga anhinga Biguatinga AQT     X X 
         

Continua 
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Continuação 

TAXON NOME POPULAR HABITAT 
STATUS 

Global        Brasil       Paraná 
OCORRÊNCIA 

ADA     AID      AII 

 
Família Ardeidae         
         
Ardea cocoi João-grande AQT     X X 
Ardea alba Garça-branca-grande AQT     X X 
Egretta thula Garça-branca-pequena AQT     X X 
Egretta caerulea Garça-moura AQT     X X 
Butorides striata  Socozinho AQT     X X 
Bubulcus íbis  Garça-vaqueira ABT     X X 
Syrygma sibilatrix  Maria-faceira ABT    X X X 
Tigrisoma lineatum Socó-boi RIB     X X 
Nycticorax nycticorax Socó-dorminhoco RIB     X X 
         
Familia Threskiornitidae         
         
Plegadis chivi Caraúna-de-cara-branca ABT     X X 
Theristicus caudatus  Curicaca ABT     X X 
Phimosus infuscatus Tapicuru-de-cara-pelada ABT     X X 
Platalea ajaja Colhereiro AQT     X X 
         
Familia Cathartidae         
         
Coragyps atratus   Urubu-de-cabeça-preta GEN    X X X 
Cathartes aura  Urubu-de-cabeça-

vermelha 
GEN    X X X 

         
Familia Accipitridae         
         
Leptodon cayannensis Gavião-de-cabeça-cinza FLO     X X 
Harpagus diodon Gavião-bombachinha FLO     X X 
Accipiter superciliosus Gavião-miudinho FLO     X X 
Accipiter striatus Gavião-miudo FLO     X X 
Rupornis magnirostris   Gavião-carijó GEN    X X X 
Elanus leucurus  Gavião-peneira ABT     X X 
Elanoides forficatus  Gavião-tesoura FLO     X X 
Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo ABT      X 
Urubitinga urubitinga Gavião-preto FLO     X X 
Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta FLO     X X 
Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado FLO      X 
Geranoaetus albicaudatus  Gavião-de-cauda-branca FLO     X X 
Spizaetus tyrannus  Gavião-pega-macaco FLO   VU    
         
Familia Rallidae         
         
Aramides saracura  Saracura-do-mato RIB     X X 
Aramides cajaneus  Saracura três-potes RIB     X X 
Pardirallus nigricans Saracura-sanã RIB     X X 
Pardirallus sanguinolentus Saracura-do-banhado RIB     X X 
Laterallus melanophaius Sanã-parda RIB     X X 
Laterallus leucopyrrhus Sanã-vermelha RIB     X X 
Porzana albicollis Sanã-carijó RIB     X X 
Gallinula galeata Frango-d’água-comum AQT     X X 
Gallinula melanops Frango-d’água-carijó AQT     X X 
Porphyrio martinicus Frango-d’água-azul AQT     X X 
         
Familia Charadriidae         
         

Continua 
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Continuação 

TAXON NOME POPULAR HABITAT 
STATUS 

Global        Brasil       Paraná 
OCORRÊNCIA 

ADA     AID      AII 

 
Venellus chilensis  Quero-quero ABT    X X X 
Pluvialis dominica Batuiruçu RIB     X X 
         
Família Recurvirostridae         
         
Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-

brancas 
RIB     X X 

         
Família Scolopacidae         
         
Gallinago paraguaiae Narceja ABT     X X 
Actitis macularius Maçarico-pintado AQT     X X 
Tringa solitaria Maçarico-solitário AQT     X X 
Tringa melanoleuca Maçarico-grande-de-

perna-amarela 
AQT     X X 

Tringa flavipes Maçarico-de-perna -
amarela 

AQT     X X 

Tringa fuscicollis Maçarico-de-sobre-branco AQT     X X 
Calidris melanotos Maçarico-de-colete AQT     X X 
Calidris fuscicollis Maçarico-de-sobre-branco AQT     X X 
Phalaropus tricolor Pisa n’água AQT     X X 
         
Família Jacanidae         
         
Jacana jacana Jacanã RIB     X X 
         
Família Rynchopidae         
         
Rynchops niger Talha-mar AQT     X X 
         
Familia Columbidae         
         
Columbina talpacoti  Rolinha paruru CAM/FLO    X X X 
Columbina picui  Rolinha-branca ABT      X 
Columba livea  Pombo-doméstico ABT    X X X 
Patagioenas picazurro  Asa-branca FLO/CAM     X X 
Patagioenas cayannensis  Pomba-galega FLO/CAM     X X 
Patagioenas plumbea Pomba-amargosa FLO/CAM     X X 
Zenaida auriculata  Avoante CAM/FLO    X X X 
Leptotila rufaxila  Juriti-gemedeira FLO/CAM    X X X 
Leptotila verreauxi  Juriti-pupu FLO/CAM    X X X 
Geotrygon Montana  Pariri FLO     X X 
         
Família Cuculidae         
         
Piaya cayana  Alma-de-gato FLO    X X X 
Crotophaga ani  Anu-preto CAM/FLO    X X X 
Guira guira  Anu-branco CAM/FLO    X X X 
Tapera naevia  Saci CAM/FLO     X X 
Coccyzus melacoryphus  Papa-lagarta CAM/FLO     X X 
Coccyzus americanus Papa-lagarta-de-asa-

vermelha 
CAM/FLO     X X 

         
Família Tytonidae         
         
Tyto furcata  Suindara CAM/FLO     X X 

Continua 
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Continuação 

TAXON NOME POPULAR HABITAT 
STATUS 

Global        Brasil       Paraná 
OCORRÊNCIA 

ADA     AID      AII 

 
Família Strigidae         
         
Athene cunicularia  Coruja-burraqueira ABT    X X X 
Megascops choliba  Corujinha-do-mato FLO    X X X 
Megascops atricapilla  Corujinha-sapo FLO     X X 
Megascops 
santaecatarinae 

Corujinha-do-sul FLO     X X 

Strix hylophila  Coruja-listrada FLO     X X 
Asio clamator Coruja-orelhuda FLO     X X 
Asio stygius Mocho-diabo FLO     X X 
         
Familia Nyctibiidae         
         
Nyctibius griseus  Urutau FLO/CAM     X X 
         
Família Caprimulgidae         
         
Hydropsalis albicollis  Curiango FLO/CAM     X X 
Lurocalis semitorquatus  Tuju FLO/CAM     X X 
         
Família Apodidae         
         
Streptoprocne zonaris  Andorinhão SAP     X X 
Chaetura meridionalis  Andorinhão-do-temporal SAP     X X 
Chaetura cinereiventris  Andorinhão-de-sobre-

cinzento 
SAP     X X 

         
Família Trochiliidae         
         
Phaethornis eurynome  Rabo-branco-de-cabeça-

rajada 
FLO      X 

Florisuga fusca  Beija-flor-preto FLO     X X 
Thalurania glaucopis  Beija-flor-de-fronte violeta FLO     X X 
Chlorostilbon lucidus  Besourinho-de-bico-

vermelho 
FLO/CAM     X X 

Eupetonema macroura  Tesourão FLO     X X 

Colibri serrirostris  Beija-flor-de-orelha-violeta FLO     X X 

Anthracothorax 
nigricollis  

Beija-flor-de-veste-preta 
FLO     X X 

Stephanoxis lalandi  Beija-flor-de-topete FLO     X X 

Leucochloris albicollis  Beija-flor-de-papo-branco FLO/CAM     X X 

Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-
branca 

FLO/CAM     X X 

Clytolaema rubricauda Beija-flor-rubi FLO/CAM      X 
Callyphlox amethystina Estrelinha-ametista       X 
         
Família Trogonidae         
         
Trogon surucura  Surucuá-variado FLO    X X X 
Trogon rufus Surucuá-dourado FLO      X 
         
Família Alcedinidae         
         
Megaceryle torquata Martim-pescador-grande RIB     X X 
Chloroceryle amazona Martim-pescados-verde RIB     X X 
Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno      X X 

 
Continua 
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Continuação 

TAXON NOME POPULAR HABITAT 
STATUS 

Global        Brasil       Paraná 
OCORRÊNCIA 

ADA     AID      AII 

 
Família Momotidae         
         
Baryphthengus ruficapillus Juruva FLO      X 
         
Família Ramphastidae         
         
Ramphastos dicolorus  Tucano-de-bico-verde FLO     X X 
         
Família Picidae         
         
Picumnus nebulosus  Pica-pau-anão-carijó FLO/CAM NT    X X 
Picumnus temminckii  Pica-pau-anão-de-coleira FLO/CAM    X X X 
Piculus aurulentus  Pica-pau-dourado FLO NT    X X 
Dryocopus lineatus   Pica-pau-de-banda-

branca 
FLO     X X 

Colaptes campestres  Pica-pau-do-campo CAM    X X X 
Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado FLO     X X 
Melanerpes candidus  Pica-pau-branco FLO/CAM     X X 
Melanerpes flavifrons   Benedito-de-testa -

amarela 
FLO/CAM      X 

Veniliornis spilogaster  Pacapauzinho-carijó FLO    X X X 
         
Familia Falconidae         
         
Milvago chimachima  Carrapateiro ABT    X X X 
Caracara plancus   Carcará ABT    X X X 
Falco sparverius  Quiri-quiri ABT    X X X 
Falco femoralis  Falcão-de-coleira FLO/CAM     X X 
Falco peregrinus Falcão-peregrino FLO     X X 
Herpetotheres cachinans  Acauã FLO      X 
         
Família Psittacidae         
         
Forpus xanthophterigyus  Tuim FLO      X 
Brotogeris tirica  Periquito-verde FLO    X X X 
Pionus maximiliani  Baitaca FLO     X X 
Pionopsitta pileata  Cuiú-cuiú FLO      X 
Pyrrhura frontalis  Tiriva-de-testa-vermelha FLO    X X X 
Amazona vinacea Papagaio-de-peito-roxo FLO EN VU VU   X 
Amazona aestiva Papagaio-cerdadeiro FLO      X 
         
Família Thamnophilidae         
         
Dysithamnus mentalis  Choquinha-lisa FLO     X X 
Drymophila malura  Choquinha-carijó FLO     X X 
Thamnophilus ruficapillus  Choca-de-boné-vermelho FLO     X X 
Thamnophilus 
caerulescens  

Choca-da-mata FLO     X X 

Batara cimerea Matracão FLO     X X 
Mackenziaena leachii Borralhara-assobiadora FLO     X X 
Mackenziaena serva Borralhara      X X 
         
Família 
Conopophagidae 

        

         
         

Continua 
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Conopophaga lineata  Chupa-dente FLO    X X X 
         
Família Rinochryptidae         
         
Scytolopus speluncae   Tapaculo-preto FLO/CAM    X X X 
         
Família Formicaridae         
         
Chamaeza campanisona  Tovaca-campainha FLO     X X 
         
Família Sclerudidae         
         
Sclerurus scansor  Vira-folhas FLO     X X 
         
Família 
Dendrocolaptidae 

        

         
Sittasomus griseicapillus  Arapaçu-verde FLO    X X X 
Dendrocolaptes 
platyrostris   

Arapaçu-grande FLO     X X 

Lepidocolaptes falcinellus  Arapaçu-escamoso-do-sul FLO     X X 
Xiphocolaptes albicollis  Arapaçu-de-garganta-

branca 
FLO     X X 

Xyphorhrynchus fuscus Arapaçu-rajado FLO     X X 
         
Família Xenopidae         
         
Xenops rutilans  Bico-virado-carijó FLO      X 
         
Família Furnariidae         
         
Furnarius rufus  João-de-barro ABT    X X X 
Lochmias nematura  João-porca FLO     X X 
Synallaxis ruficapilla   Pichororé FLO/CAM    X X X 

Synallaxis spixi   João-teneném FLO/CAM    X X X 

Synallaxis cinerascens   Pi-puí FLO/CAM    X X X 

Synallaxis frontalis Petrim FLO/CAM    X X X 

Certhiaxis cinnamomeus  Currutié-do-banhado ABT     X X 

Clibanornis 

dendrocolaptoides  

Cisqueiro FLO NT    X X 

Syndactyla 
rufosuperciliata  

Trepador-quiete FLO     X X 

Leptasthenura setaria  Grimpeiro FLO NT   X X X 

Leptasthenura striolata Grimpeirinho FLO   EN  X X 

Cranioleuca obsoleta  Arredio-oliváceo FLO    X X X 

Cranioleuca pallida  Arredio FLO    X X X 
Heliobletus contaminatus  Trepadorzinho FLO     X X 
Phylidor rufum Limpa-folha-de-testa-baia FLO     X X 
Cichlocolaptes leucophrys Trepador-de-sobrancelha FLO     X X 
Phacellodomus striaticollis Tio-tio FLO   CR  X X 
Anumbius annumbi Cochicho FLO     X X 
         
Familia Pipridae         
         
Chiroxiphia caudata  Tangará FLO     X X 
         

Continua 
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Família Tityridae         
         
Sciffornis virescens  Flautim FLO     X X 
Tityra cayana  Anabé-branco-de-rabo-

preto 
FLO      X 

Pachyramphus castaneus  Caneleiro FLO     X X 

Pachyramphus 

polychopterus  
Caneleiro-preto 

FLO     X X 

Pachyramphus validus  
Caneleiro-de-chapéu-
preto 

FLO     X X 

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde FLO     X X 
         
Família Cotingidae         
         
Pyroderus scutatus  Pavó FLO   NT  X X 
Procnias nudicollis  Araponga FLO NT    X X 
         
Família Platyrinchidae         
         
Platyrinchus mystaceus  Patinho FLO     X X 
         
Família 
Rhynchocyclidae 

        

         

Phylloscartes ventralis  Borboletinha-do-mato FLO    X X X 

Todirostrum cinereum  Ferreirinho-relógio FLO    X X X 

Poicilotriccus 
plumbeiceps 

Tororó 
FLO    X X X 

Mionectes rufiventris  Abre-sasa-de-cabeça-
cinza 

FLO     X X 

Leptopogon 
amaurocephalus  

Cabeçudo 
FLO     X X 

Tolmomyias 
sulphurescens  

Bico-chato-de-orelha-
preta 

FLO     X X 

Hemitriccus diops Olho-falso FLO     X X 
         
Familia Tyrannidae         
         
Colonia colonus  Viuvinha FLO      X 
Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro ABT     X X 
Tyrannus melancholicus  Suiriri FLO/CAM    X X X 
Tyrannus savana Tesourinha ABT    X X X 
Tyrannus tyrannus Suiriri-valente FLO/CAM     X X 
Empidonomus varius  Peitica FLO/CAM     X X 
Legatus leucophaius  Bem-te-vi-ladrão FLO/CAM     X X 
Megarhynchus pitanguá  Neinei FLO/CAM    X X X 
Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado FLO    X X X 
Myiozetetes similis  Bem-te-vi-pequeno FLO/CAM      X 
Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi FLO/CAM    X X X 
Lathrotricus euleri  Enferrujado FLO     X X 

Satrapa icterophrys  Suiriri-pequeno ABT     X X 

Phyllomias virescens   Piolhinho-verdoso FLO      X 
Phyllomyias fasciatus Piolhinho FLO     X X 
Elaenia obscura   Tucão FLO    X X X 
Elaenia parvirostris  Guaracava-de-bico-curto FLO    X X X 
Elaenia mesoleuca  Tuque FLO      X 

 
Continua 
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Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-

amarela 
FLO     X X 

Myiphobus fasciatus  Filipe FLO     X X 
Camptostoma obsoletum  Risadinha FLO/CAM    X X X 
Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada ABT     X X 
Xolmis cinereus  Pombinha-das-almas ABT      X 
Xolmis dominicanus  Noivinha-branca ABT      X 
Arundinicola leucocephala  Freirinha FLO/CAM      X 
Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro CAM/FLO     X X 
Myiopagis caniceps Guaracava-cinzenta FLO     X X 
Serpophaga nigricans João-pobre RIB     X X 
Serpophaga subcristata  Alegrinho FLO/CAM    X X X 
Myiarchus swaisonii Irré FLO/CAM    X X X 
Myiarchus ferox Maria-cavaleira FLO/CAM    X X X 
Sirystes sibilator Gritador FLO      X 
Pyrocephalus rubinus Principe ABT     X X 
Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu FLO/CAM     X X 
Knipolegus cyanirostris Maria-preta-de-bico-

azulado 
ABT     X X 

         
Familia Vireonidae         
         
Cyclarhrys gujanensis  Pitiguari FLO/CAM    X X X 
Vireo chivi Juruviara FLO    X X X 
Hylophilus poicilotis  Verdinho-coroado FLO     X X 
         
Familia Corvidae         
         
Cyanocorax caeruleus  Gralha-azul FLO NT    X X 
Cyanocorax chrysops  Gralha picaça FLO     X X 
         
Família Hirundinidae         
         
Tachycineta leucorrhoa  Andorinha-de-testa-

branca 
GEN     X X 

Tachycineta albiventer  Andorinha-do-rio GEN     X X 
Progne chalybea  Andorinha-domestica GEN     X X 
Progne tapera Andorinha-do-campo GEN     X  
Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-de-casa-

pequena 
GEN     X X 

Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-serradora GEN     X X 
         
Família Troglodytidae         
         
Troglodytes musculus  Curruira CAM/FLO    X X X 
         
Família Turdidae         
         
Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira FLO/CAM    X X X 
Turdus amaurochalinus  Sabiá-poca FLO/CAM    X X X 
Turdus albicollis  Sabiá-coleira FLO     X X 
Turdus flavipes  Sabiá-una FLO     X X 
Turdus subalaris  Sabiá-corrente FLO     X X 
         
Família Mimidae         
         

Continua 
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Mimus saturninus  Papa-lagarta ABT    X X X 
         
Família Motacillidae         
         
Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor ABT     X X 
         
 Família Passerellidae         
         

Zonotrichia capensis  Tico-tico FLO/CAM    X X X 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo ABT     X X 
         
Família Thraupidae         
         
Coereba flaveola  Cambacica FLO/CAM    X X X 
Tachyphonus coronatus   Tié-preto FLO     X X 
Coryphospingus 
cucullatus 

Tico-tico-rei FLO     X X 

Trichothraupis melanops  Tié-de-topete FLO     X X 
Pyrrhocoma ruficeps   Cabecinha-castanha FLO     X X 
Tangara sayaca  Sanhaço FLO/CAM    X X X 
Tangara cayana  Saíra-amarela FLO   NT  X X 

Tangara cyanoptera  Sanhaço-de-encontro-azul FLO     X X 

Tangara desmaresti Saíra-lagarta FLO     X X 

Tangara preciosa Saíra-preciosa FLO     X X 

Pipraedea melanonota  Saíra-viúva FLO     X X 

Pipraeidea bonariensis  Sanhaço-papa-laranja FLO     X X 

Saltator similis   Trinca-ferro-verdadeiro FLO    X X X 
Saltator maxillosus Trinca-ferro-de-bico-

grosso 
FLO     X X 

Orchesticus abeillei Sanhaço-pardo FLO NT  NT   X 
Paroaria coronata Cardeal ABT     X X 
Dacnis cayana Saí-azul FLO     X X 
Stephanophorus 
diadematus  

Sanhaço-frade FLO/CAM     X X 

Tersina viridis  Saí-andorinha CAM/FLO     X X 

Haplospiza unicolor  Cigarra-bambu FLO     X X 

Donacospiza albifrons Tico-tico-do-banhado ABT     X X 

Poospiza nigrorufa  Quem-te-vestiu FLO     X X 

Poospiza cabanisi Tico-tico-da-taquara FLO/CAM    X X X 
Poospiza thoracica Peito-pinhão FLO/CAM   NT  X X 
Sicalis flaveola Canário-da-terra ABT    X X X 
Sicalis luteola Tipio ABT    X X X 

Emberizoides herbicola  Canário-do-campo CAM/FLO     X X 

Embernagra platensis  Sabiá-do-banhado CAM/FLO     X X 

Volatinia jacarina  Tiziu ABT    X X X 

Sporophila 

caerulescens  
Coleirinho 

ABT    X X X 

         
         
Familia Cardinalidae         
         
Cyanoloxia 
glaucocaerulea  

Azulinho FLO   NT   X 

Cyanoloxia brissonii  Azulão FLO/CAM     X X 
         
Familia Parulidae 
 

  
      

Continua 
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Setophaga pityaiumi  Mariquita FLO    X X X 
Geothlypis aequinoctialis  Pia-cobra FLO/CAM     X X 
Basileuterus culicivorus  Pula-pula FLO    X X X 
Myiothlypis leucoblephara  Pula-pula-assobiador FLO     X X 
         
Familia Icteridae         
         
Molothrus bonariensis  Vira-bosta ABT    X X X 
Cacicus haemmorhous  Guaxe FLO     X X 

Cacicus chrysopterus  Tecelão FLO      X 

Pseudoleistes guirahuro  Chupim-do-brejo ABT     X X 
Gnorimopsar chopi  Chupim CAM/FLO    X X X 
Chrysomus ruficapillus Garibaldi ABT     X X 
         
Familia Fringillidae         
         
Sporagra megellanica  Pintassilgo ABT    X X X 
Euphonia chlorotica  Fim-fim FLO     X X 
Euphonia violacea  Gaturamo-verdadeiro FLO     X X 
Euphonia chalybea Cais-cais FLO NT    X X 
Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei FLO      X 
Euphonia cyanea Bandeirinha FLO      X 
         
Família Estrildidae         
         
Estrilda astrild  Bico-de-lacre ABT    X X X 
         
Família Passeridae         
         
Passer domesticus  Pardal ABT    X X X 
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Anexo 7 – Mapa Base Cartográfica. 
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Anexo 8 – Demarcação das Araucárias, área de bosque com faixa de bordadura, curvas de nível e edificações. 
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