
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 
 
 
 
 

SIPAR – SISTEMA INTEGRADO DE 
PROCESSAMENTO E APROVEITAMENTO DE 

RESÍDUOS 
 

 
 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
 

 
JUNHO/2008 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

2 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

3 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 
 



ÍNDICE 
 

1 INTRODUÇÃO _______________________________________________________________ 1 

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR ____________________________________ 3 

2.1 DADOS TERRITORIAIS E POPULACIONAIS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO 7 
2.2 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS _______________________________________________ 8 
2.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS _________________________________________________________________________ 9 
2.4 INFORMAÇÕES CADASTRAIS ______________________________________________ 12 

3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA _______________________________ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente Estudo de Impacto Ambiental apresenta os aspectos e impactos 

ambientais, bem como as medidas mitigadoras e compensatórias relacionadas à 

implantação e operação do SIPAR - SISTEMA INTEGRADO DE 

PROCESSAMENTO E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS, que é o projeto do 

Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, como 

alternativa a ser utilizada pelos Municípios que o integram em substituição ao Aterro 

Sanitário da Caximba. 

 

O Estudo foi realizado pela empresa RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

LTDA, habilitada mediante a Tomada de Preços 073/2007 e nas condições do 

contrato de prestação de serviços. 

 

O Estudo foi desenvolvido em estrita observância ao Termo de Referência 

intitulado “Diretrizes Gerais para Elaboração do EIA/RIMA de Empreendimento Para 

Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos”, encaminhado pelo Instituto 

Ambiental do Paraná ao Consórcio Intermunicipal, em resposta à solicitação de 

Licença Prévia protocolizada sob n° 9.763.552-8. 

 

A análise de alternativas locacionais apresentada neste estudo contemplou a 

viabilidade de implantação do empreendimento proposto em mais de trinta (30) 

áreas pesquisadas, sendo que as alternativas finais com viabilidade para 

implantação do empreendimento foram encontradas em Curitiba, Fazenda Rio 

Grande e Mandirituba. 

 

 Para as três áreas consideradas passíveis de implantação do 

empreendimento são apresentados o diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico 

e antrópico, com a identificação das áreas de influência direta e indireta do projeto, a 

fim de subsidiar os técnicos do Instituto Ambiental do Pará – IAP, na análise do 
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pedido da Licença Ambiental Prévia para o Objeto aqui em licenciamento, sendo que 

poderá ser objeto de licença mais de uma das áreas. 
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2  CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS, autarquia pública responsável pelo empreendimento, foi 

criado em agosto de 2001, com a participação dos seguintes Municípios: Almirante 

Tamandaré, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 

Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, e São José dos Pinhais. 

 

Na seqüência, mediante termo aditivo, em novembro de 2001, passaram a 

integrar o Consórcio os Municípios de: Colombo, Quatro Barras, Pinhais, 

Quitandinha e Araucária.  

 

Em razão das disposições legais vigentes na época, o Consórcio foi instituído 

como Consórcio Público com Personalidade Jurídica de Direito Privado, por ser esta 

a possibilidade amparada pela Lei Complementar Estadual 82/98. 

 

Posteriormente, a Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe 

sobre consórcios públicos, inseriu a figura do Consórcio Público com Personalidade 

Jurídica de Direito Público e estabeleceu os pré-requisitos e procedimentos para a 

sua formação. 

 

Regulamentada pelo Decreto Federal 6017/2007, o texto legal reforça, 

especialmente no artigo 41, as regras de adaptação do Consórcio à nova legislação.  

 

Em razão deste fato, em 2007, foi aprovada na 8ª  Assembléia Geral do 

Consórcio a mudança da sua personalidade jurídica para direito público, bem como 

o protocolo de intenções que, sendo ratificado por lei em cada município integrante, 

passou a vigorar como contrato de consórcio público, nos termos do art. 2º, III, do 

Decreto 6017 de 17 de Janeiro de 2007. 
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As Leis Municipais de ratificação do protocolo de intenções do Consórcio 

Intermunicipal são as seguintes: Almirante Tamandaré - Lei Municipal 1255/07, 

publicada na edição 573 da Folha de Tamandaré do dia 15/06; Araucária - Lei 

Municipal 1744/07, publicada no Diário Oficial do Estado nº 7505 de 03/07; Balsa 

Nova – Lei Municipal 479/07, publicada na edição 965 da Folha de Campo Largo de 

14/09; Bocaiúva do Sul – Lei Municipal 133/07, publicada no Jornal União Campina 

Grande do Sul/ Quatro Barras e Região de 07/07; Campina Grande do Sul - Lei 

Municipal 025/07, publicada no Jornal União Campina Grande do Sul/ Quatro Barras 

e Região de 15/06; Campo Largo - Lei Municipal 1966/07, publicada no Diário Oficial 

de Campo Largo nº 81 de 06/07; Campo Magro - Lei Municipal 434/07, publicada na 

edição 572 da Folha de Tamandaré do dia 16/05; Pinhais – Lei Municipal 788/07, 

publicada no jornal Agora Paraná de 20/06; Quatro Barras - Lei Municipal 164/07, 

publicada no jornal Agora Paraná nº 1697 de 19/07; Quitandinha- Lei Municipal - 

675/07; São José dos Pinhais - Lei Municipal 1072/07 publicada no jornal São José 

dos Pinhais Metrópole nº 1594 de 24/07; Colombo - Lei Municipal 993/07, publicada 

no jornal Curitiba Metrópole de 14/06; Contenda - Lei Municipal 1083/07, publicada 

na Tribuna Regional da Lapa de 13/06; Curitiba - Lei Municipal 12317/07, publicada 

no Diário Oficial do Município nº 49 de 03/07; Fazenda Rio Grande - Lei Municipal 

469/07, publicada no Diário Oficial do Município nº 389 de 06/07 e Mandirituba - Lei 

Municipal 388/07, publicada na Folha do Sul de 14/07.  

 

Desta forma, o Consórcio, rege-se sob a forma jurídica de Associação 

Pública, sem fins lucrativos, de acordo com as normas da Lei nº 11.107/2005, da Lei 

nº 11.445/2007 e do Decreto nº 6.017/2007, bem como das demais legislações 

pertinentes. 

 

A estrutura organizacional do Consórcio Intermunicipal está representada no 

seguinte organograma: 
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ASSEMBLÉIA GERAL 
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Figura 2.1 - Organograma do Consórcio Intermunicipal. 
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A área de abrangência do Consórcio é corresponde à área territorial dos 

municípios que o integram, totalizando 7.013 km2 e é apresentada na Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 - Área de Abrangência do CONSÓRCIO 
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A finalidade do Consórcio, prevista no protocolo de intenções e ratificada 

pelas leis municipais é a de “organizar e proceder ações e atividades para a gestão 

do sistema de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados 

pelos municípios integrantes,  obedecida a legislação vigente e aplicável, além das 

normas da ABNT”.  

 

 

2.1 DADOS TERRITORIAIS E POPULACIONAIS DOS MUNICÍPIOS 

INTEGRANTES DO CONSÓRCIO 

 

Os dezesseis municípios membros do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ocupam um território de 

7.013 km², no qual vive uma população de quase três milhões de habitantes. Suas 

respectivas densidades demográficas que variam dos 11,5 habitantes por km², de 

Bocaiúva do Sul, aos 4.132 hab/km² de Curitiba, que abriga aproximadamente 60% 

da população total, evidencia o desenvolvimento centralizado da região em torno da 

Capital, conforme segue. 

 
Tabela 2.1 – Dados populacionais e territoriais. 

População Área Territorial 
Município Total 

(habitantes)
% do 

Consórcio
Total (km2) % do Consórcio 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km²) 

Almirante Tamandaré 93.060 3,2% 195 2,8% 477,2 

Araucária 111.952 3,8% 469 6,7% 238,7 

Balsa Nova 10.696 0,4% 397 5,7% 26,9 

Bocaiúva do Sul 9.533 0,3% 826 11,8% 11,5 

Campina Grande do Sul 35.269 1,2% 540 7,7% 65,3 

Campo Largo 97.824 3,3% 1.249 17,8% 78,3 

Campo Magro 22.443 0,8% 275 3,9% 81,6 

Colombo 233.916 8,0% 198 2,8% 1.181,4 

Contenda 14.800 0,5% 299 4,3% 49,5 

Curitiba 1.797.408 61,3% 435 6,2% 4.132,0 

Fazenda Rio Grande 75.006 2,6% 117 1,7% 641,1 

  7 



 

Mandirituba 20.408 0,7% 379 5,4% 53,8 

Pinhais 112.195 3,8% 61 0,9% 1.839,3 

Quatro Barras 18.133 0,6% 180 2,6% 100,7 

Quitandinha 15.901 0,5% 447 6,4% 35,6 

São José dos Pinhais 263.622 9,0% 946 13,5% 278,7 

Total 2.932.166 100,0% 7.013 100,0% 418,1 

Fonte: IBGE (2007)      

 

 

2.2 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os 16 municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal, cujas populações 

correspondem a 2.932.166 (dois milhões, novecentos e trinta e dois mil) habitantes, 

geraram, em 2007, cerca de 600.592 (seiscentos mil, quinhentos e noventa e dois) 

toneladas de resíduos domiciliares, destinados ao aterro sanitário, resultando numa 

geração per capita de 561(quinhentos e sessenta e um) gramas de resíduos por 

habitante por dia, excluindo deste quantitativo os recicláveis separados pela 

população e recolhidos pela coleta seletiva.  

 
Tabela 2.2 – Geração per capita – Municípios Integrantes do Consórcio. 

Município 
Resíduos 

gerados* (t)
População** 
(habitantes)

Geração 
per capita 

(kg/hab/dia) 

Almirante Tamandaré 11.578 93.060 0,341 

Araucária 16.401 111.952 0,401 

Balsa Nova 970 10.696 0,248 

Bocaiúva do Sul 1.278 9.533 0,367 

Campina Grande do Sul 3.938 35.269 0,306 

Campo Largo 13.974 97.824 0,391 

Campo Magro 2.759 22.443 0,336 

Colombo 29.502 233.916 0,345 

Contenda 1.257 14.800 0,232 

Curitiba 435.671 1.797.408 0,664 

Fazenda Rio Grande 9.917 75.006 0,362 
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Mandirituba 1.881 20.408 0,252 

Pinhais 19.579 112.195 0,478 

Quatro Barras 2.163 18.133 0,326 

Quitandinha 600 15.901 0,103 

São José dos Pinhais 49.124 263.622 0,510 

Média per Capita 600.592 2.932.166 0,561 

* Fonte: SMMA-MALP 2007    

** Fonte: IBGE 2007    

 

 

2.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

O Consórcio Intermunicipal possui Plano de Gerenciamento do Tratamento e 

Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos, abrangendo os municípios que o 

integram, o qual foi elaborado em estrita observância às determinações da Lei 

11.445/2007, da Política Nacional de Saneamento Básico, que nos seus artigos 15, 

17 e 19 prevê:  

• a necessidade do Plano de Saneamento Básico como pré-requisito 

para a validade de contratos de prestação de serviços nela 

especificados, dentre os quais está o Tratamento e Destinação de 

Resíduos Sólidos Urbanos; 

• a prestação regionalizada do serviço e que na prestação 

regionalizada as atividades de fiscalização e regulação poderão ser 

exercidas por consórcio público, 

• que o serviço regionalizado possa atender ao Plano elaborado para o 

conjunto dos Municípios atendidos, e 

• que o Plano poderá ser específico para cada serviço. 
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No Plano, os princípios propostos para o gerenciamento são: a Prevenção, a 

Precaução, o princípio do Poluidor Pagador, o Desenvolvimento Sustentável, a 

Responsabilidade Solidária e a Responsabilidade Sócio-Ambiental. 

Como regras fundamentais para o gerenciamento dos resíduos adota-se a 

não geração, a redução, a minimização, o reuso, a reciclagem, a recuperação, o 

tratamento e a destinação final adequadas, assegurando a saúde da população e a 

proteção do ambiente. 

Atendendo aos princípios e regras fundamentais, o Plano de Gerenciamento 

do Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal 

para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos tem como objetivo geral priorizar e 

otimizar a segregação de materiais potencialmente recicláveis visando minimizar a 

geração de resíduos na fonte, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e 

assegurar o correto manuseio, aproveitamento, tratamento e destinação final dos 

resíduos. 

Dentre os objetivos específicos do PGRS do Consórcio Intermunicipal 

constam: 

• a proteção da saúde humana; 

• a promoção da qualidade ambiental; 

• a preservação dos recursos naturais; 

• o incentivo à produção mais limpa; 

• a triagem de materiais para reuso ou reciclagem, produção de 

composto orgânico ou outras formas de aproveitamento da parcela 

orgânica dos resíduos e aproveitamento para fins energéticos; 

• o aproveitamento dos resíduos orgânicos presentes nos resíduos 

sólidos domésticos para a produção de composto orgânico; 

• a utilização dos materiais não passíveis de compostagem e/ou 

reciclagem para a produção de insumo energético; 
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• a redução da dependência de aterro sanitário para a destinação final 

dos rejeitos; 

• a eliminação do lançamento de chorume em corpo hídrico receptor; 

• a definição de metodologia para cálculo da geração de resíduos per 

capita, para fins de acompanhamento da gestão de resíduos nos 

Municípios do Consórcio;  

• a definição de modelo para registro do número de pessoas atendidas 

nas ações de educação ambiental desenvolvidas pelos Municípios do 

Consórcio; 

• a definição de metodologia para medição, registro e 

acompanhamento das metas para operação do SIPAR – Sistema 

Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos, a ser 

implantado pelo Consórcio Intermunicipal; 

• a implantação de um sistema para registro e avaliação sistemática 

dos resultados de desempenho; 

• a definição de política regional a ser aplicada para os grandes 

geradores; 

• a proposição de política regional para a prática da cadeia de 

responsabilidade solitária voltada a gestão de resíduos sólidos (ciclo 

de vida completo dos bens e produtos); 

• a criação de “selo verde” ou instrumento similar relativo à boa gestão 

de resíduos sólidos.    

A íntegra do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Consórcio o referido 

plano foi disponibilizado para Consulta Pública, nos termos da lei 11.445/2007, 

durante o período de 21 de dezembro de 2007 até 07/02/2008 e encontra-se 

disponível para consulta na internet no seguinte endereço: www.curitiba.pr.gov.br, 

lado esquerdo da página, no espaço identificado como Consórcio Intermunicipal 

para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos.  
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2.4 INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 

 

Razão Social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

Nome Fantasia: CONRESOL 

 

CNPJ: 04.762.909/0001-38 

 

Endereço da Sede: Avenida Manoel Ribas, nº 2727 

Município: Curitiba – PR 

CEP: 80.810-000 

Telefone: (41) 3350-9150 

Fax: (41) 3335-2112 

e mail: consorcio@smma.curitiba.pr.gov.br 

 

Representante Legal: Ivan Lelis Bonilha – Presidente do Consórcio 

Pessoa de Contato: Marilza do Carmo Oliveira Dias – Secretária Executiva do 

Consórcio. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 
 

EQUIPE TÉCNICA 

Empresa executora: RESITEC Serviços Industriais Ltda. 

Av. John Fitzgerald Kennedy, n° 836 

Jd. Das Nações – CEP: 12.030-200 

Taubaté – SP 

Fone/Fax: (12) 2125-8656 

E-mail: resitec@resitecltda.com.br 

Registro no CREA – 1174581 

 

Coordenação e Supervisão geral 

Paulo Roberto Tobiezi 

Engenheiro Sanitarista 

Biólogo / Tecgº. Saneamento Ambiental 

 

CREA – PARÁ - 5035 D 
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Equipe Técnica 

Jessé Gonçalves Ferreira 

 

Mestre em Ciências Ambientais 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

Engenheiro de Segurança 

CREA-SP 5061806171-D 

 

Camila Soares Tobiezi 

 

 

Especialista em Gestão Ambiental 

Turismóloga 

CPF - 30512306850 

 

Andréa Carla Costa Cruz 

 

Especialista Gestão dos Recursos Naturais, 

Gerenciamento de Resíduos Industriais e Urbanos 

Bióloga 

CRBio 35.844/01-D 

 

Nelson Arai 

 

Mestre em Ciências Espaciais 

Meteorologista 

SBMET 664 
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Célio Eustáquio dos Anjos 

 

Doutor em Geologia Geral e Aplicações 

Mestre em Ciências 

Geólogo 

CREA/SP - 5060377849 

 

Cassiano Fadel Ribas 

 

Especialista em Biologia da Conservação e 

Manejo da Vida Selvagem - Ornitólogo 

Biólogo 

CRBio – 2555603D 

 

José Aurélio Caiut 

 

Especialista em Gestão dos Recursos Naturais, 

Manejo de Áreas Naturais Protegidas. 

Engenheiro Florestal 

CREA/SP – 5062536513 

 

Antonio Carlos de 

Carvalho Chaves 

 

Advogado 

OAB/SP - 206186 

 

Pedro Luiz Vilela 

 

Engenheiro Civil 

Advogado 

CREA/SP - 0600864920 

Gislaine Cova Grando 

Mestre em Zoologia 

Especialista em Políticas Ambientais Públicas 

CRBio - 25.360 03 D 
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Sérgio Augusto Abrahão 

Morato 

Pós – Doutorado em Zoologia 

Doutor em Zoologia 

Mestre em Zoologia 

CRBio - 8.478 

 

Julio Cezar Telles 

Thomaz 

Arqueólogo 
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4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 
  

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Região metropolitana de Curitiba é composta por 26 (vinte e seis) 

municípios, conforme demonstra a Figura 4.1, a seguir: 

 

 

Figura 4.1 - Municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba. 
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Dos 26 (vinte e seis) municípios da Região Metropolitana de Curitiba, 17 

(dezessete) Municípios usam o Aterro Sanitário da Caximba, são eles: Almirante 

Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, 

Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 

Mandirituba, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha, Piraquara e São José dos Pinhais 

e 02 (dois) Municípios possuem Aterro Sanitário próprio, Lapa e Balsa Nova, os 

demais destinam os resíduos em lixões.  

 

A Tabela 4.1 a seguir apresenta o resumo da situação da destinação dos 

resíduos nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba. 

 
Tabela 4.1 – Destinação dos resíduos dos Municípios da RMC. 

TIPO DE DESTINAÇÃO NÚMERO DE MUNICÍPIOS 

Aterro Sanitário da Caximba  17 

Aterro Sanitário Próprio 02 

Lixão 07 

 

 

Os resíduos sólidos gerados no Município de Curitiba e mais 16 municípios da 

Região Metropolitana são depositados no Aterro Sanitário da Caximba, localizado na 

região sul do município, na estrada do ganchinho, próximo à BR 116. 

 

O aterro, projetado inicialmente para 11 anos de utilização, foi implantado em 

1989 e quando do início da sua operação, com o recebimento de 700 t/dia de 

resíduos, já se previa o seu encerramento para o ano de 2000.  

 

Sendo a única alternativa de destinação adequada, o aterro sanitário passou 

a receber, progressivamente, os resíduos provenientes dos municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba, e mesmo com o desenvolvimento de programas de 
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separação de recicláveis, que possibilitaram ganho de vida útil ao aterro, devido ao 

aumento do número de municípios que passaram a utilizá-lo, ao aumento 

populacional e ao aumento da taxa de geração de resíduos por habitante, 

atualmente o aterro recebe 2.400 t/dia de resíduos. 

 

A utilização do Aterro Sanitário da Caximba por parte dos demais municípios 

ocorreu de acordo com a seguinte cronologia: 

 

1989 Curitiba 

São José dos Pinhais 

1993 Almirante Tamandaré 

Fazenda Rio Grande 

Mandirituba 

Pinhais 

Piraquara 

Quatro Barras 

1994 Campina Grande do Sul 

1995 Colombo 

1996 Campo Largo 

1997 Campo Magro 

Araucária 

2001 Contenda 

2002 Itaperuçu 

2007 Bocaiúva do Sul 

2007 Quitandinha 

 

 

A operação do Aterro Sanitário de Curitiba se deu em três fases operacionais 

distintas, descritas a seguir.  
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Fase I - O projeto original do aterro sanitário, com 2.920.000 m3 de volume 

disponível, foi calculado prevendo 11 anos e 5 meses de vida útil. Alguns programas 

Municipais como o Lixo que não é lixo e o Câmbio Verde, desenvolvidos no 

Município de Curitiba possibilitaram o ganho de vida útil no aterro sanitário, que 

operou de novembro de 1989 a outubro de 2002, com a disposição de resíduos na 

chamada Fase I. Posteriormente houve duas sobreposições ao maciço da Fase I, 

que ocorreram nos períodos de julho a novembro de 2005 e de março a abril de 

2006. 

 

Fase II - No ano de 2002, executou-se uma ampliação do aterro em caráter 

emergencial. Esta Fase começou a receber resíduos em novembro de 2002 e 

operou até o mês de abril de 2004. 

 

Fase III - As obras de ampliação para a Fase III foram iniciadas em dezembro de 

2003, após a desapropriação de terrenos vizinhos. Esta Fase, sobre a qual se está 

operando atualmente, iniciou sua operação em maio de 2004. 

 

Na Tabela 4.2 está apresentado o resumo das quantidades de resíduos aterrados de 

acordo com as diferentes Fases, até o mês de agosto de 2007 e na Tabela 2.3 são 

apresentados os quantitativos de resíduos recebidos no Aterro Sanitário desde o 

início de sua operação. 

 
Tabela 4.2 – Quantidade de resíduos aterrados de acordo com os maciços, até agosto de 2007. 

MACIÇO PERÍODO DE OPERAÇÃO

QUANTIDADE DE 

RESÍDUOS 

ATERRADOS (t) 

ÁREA APROXIMADA 

DA BASE (m2) 

Fase I 

Novembro de 1989 a 

outubro de 2002 

Julho a novembro de 2005 

Abril de 2006 

6.346.486,06 

283.990,99 

52.809,78 

237.000 m2
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Fase II 
Novembro de 2002 a abril 

de 2004 
1.029.704,40 32.540 m2

Fase III 

Maio de 2004 a junho de 

2005 

Dezembro de 2005 a 

março de 2006 

Maio de 2006 a agosto de 

2007 

757.819,6 

235.024,12 

985.486,58 

170.000 m2

TOTAL  9.691.321,80 439.540 m2
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Tabela 4.3 – Quantitativos de resíduos destinados ao aterro  

MÊS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
                     

Jan 13.606 16.818 15.623  16.373  16.378 17.922 22.968 26.571 29.956 30.967 30.943  30.921 33.133 32.853 31.184 30.563 31.325 32.497 35.252  495.854  

Fev 
       

13.357 
       
14.932 

       
13.950  

       
16.123  

       
16.164 

       
17.505 

       
20.826 

       
24.008 

       
26.120 

       
27.557 

       
29.773  

       
30.982 

       
30.772 

       
29.043 

       
29.772 

       
28.418 

       
27.482 

       
30.273 

       
32.256  

     
459.311  

Mar 
       

13.375 
       
17.185 

       
15.720  

       
16.433  

       
19.016 

       
19.369 

       
23.114 

       
25.606 

       
27.493 

       
31.242 

       
33.433  

       
31.253 

       
33.876 

       
32.288 

       
29.656 

       
32.062 

       
30.977 

       
34.006 

       
35.469  

     
501.571  

Abr 
       

13.574 
       
15.076 

       
17.140  

       
15.625  

       
17.155 

       
18.173 

       
19.853 

       
25.325 

       
26.899 

       
28.939 

       
29.078  

       
27.481 

       
28.946 

       
32.108 

       
27.985 

       
28.671 

       
29.756 

       
29.420 

       
31.610  

     
462.815  

Mai 
       

14.298 
       
15.355 

       
16.735  

       
16.725  

       
17.563 

       
19.426 

       
22.703 

       
25.072 

       
26.976 

       
28.012 

       
29.057  

       
29.682 

       
30.868 

       
30.338 

       
28.245 

       
28.750 

       
30.424 

       
31.261 

       
32.720  

     
474.209  

Jun 
       

16.272 
       
14.946 

       
17.134  

       
17.406  

       
17.877 

       
18.550 

       
18.583 

       
23.426 

       
26.486 

       
28.576 

       
29.365  

       
29.101 

       
30.750 

       
29.699 

       
28.220 

       
29.464 

       
29.881 

       
30.705 

       
32.472  

     
468.913  

Jul 
       

16.329 
       
14.877 

       
17.613  

       
16.730  

       
17.992 

       
18.407 

       
23.871 

       
25.578 

       
29.279 

       
30.061 

       
30.281  

       
27.920 

       
31.434 

       
31.333 

       
29.754 

       
29.593 

       
29.609 

       
32.105 

       
31.916  

     
484.682  

Ago 
       

15.731 
       
15.217 

       
17.911  

       
16.877  

       
17.540 

       
19.164 

       
23.938 

       
25.813 

       
27.800 

       
31.054 

       
29.424  

       
30.633 

       
31.354 

       
32.395 

       
27.000 

       
29.262 

       
31.786 

       
32.813 

       
32.683  

     
488.393  

Set 
       

13.593 
       
14.170 

       
15.936  

       
16.782  

       
17.023 

       
18.304 

       
21.786 

       
26.016 

       
29.140 

       
29.232 

       
28.251  

       
29.697 

       
29.221 

       
29.805 

       
28.043 

       
28.659 

       
29.698 

       
30.948 

       
31.696  

     
468.000  

Out 
       

13.399 
       
16.637 

       
17.870  

       
17.208  

       
18.879 

       
20.176 

       
24.807 

       
29.100 

       
31.909 

       
32.053 

       
28.929  

       
32.463 

       
33.406 

       
33.158 

       
29.755 

       
29.123 

       
32.823 

       
34.672 

       
35.533  

     
511.899  

Nov 
       

14.992 
       
16.800 

       
16.703  

       
16.649  

       
18.838 

       
21.044 

       
24.463 

       
28.597 

       
31.216 

       
29.473 

       
30.723  

       
30.879 

       
31.547 

       
31.192 

       
28.657 

       
30.766 

       
32.187 

       
34.048 

       
35.124  

     
503.897  

Dez 
       

16.655 
       
16.616 

       
18.432  

       
18.509  

       
20.221 

       
23.752 

       
25.933 

       
31.354 

       
33.880 

       
33.130 

       
32.828  

       
34.171 

       
33.676 

       
34.409 

       
34.033 

       
33.216 

       
33.504 

       
37.683 

       
35.526  

     
547.527  

                                          

TOTA
L 

     
175.18

2  

     
188.62
9  

     
200.76
8  

     
201.43
9  

     
214.64
6  

     
231.79
1  

     
272.84
6  

     
316.46
6  

     
347.15
4  

     
360.29
7  

     
362.08
3  

     
365.18
3  

     
378.98
1  

     
378.62
0  

     
352.30
2  

     
358.54
6  

     
369.45
2  

     
390.42
9  

     
402.25
7  

  
5.867.0
72  

TON/
MÊS 

       
14.598 

       
15.719 

       
16.731  

       
16.787  

       
17.887 

       
19.316 

       
22.737 

       
26.372 

       
28.929 

       
30.025 

       
30.174  

       
30.432 

       
31.582 

       
31.552 

       
29.359 

       
29.879 

       
30.788 

       
32.536 

       
33.521  

     
488.923  

TON/
DIA 

        
584  

            
629  

            
669  

            
671  

            
715  

            
773  

            
909  

         
1.055  

         
1.157  

         
1.201  

         
1.207  

         
1.217  

         
1.263  

         
1.262  

         
1.174  

         
1.195  

         
1.232  

         
1.301  

         
1.341  

       
19.557  

 (Fonte: Departamento de Limpeza Pública – PMC, 2007)   



 

Conhecendo a necessidade de disponibilizar outras alternativas para a 

disposição de resíduos, em 1996 o governo do Estado do Paraná contratou com o 

Banco Mundial um financiamento para a implantação do Programa de Saneamento 

Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba – PROSAM. Este programa 

contemplou, entre outros itens, a elaboração do Projeto do Sistema Regional de 

Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos para Destinação Final – SRT. A 

COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, coordenou os 

trabalhos que foram realizados no período de 1996 à 2000. 

 

O projeto do SRT teve como principal objetivo a definição de um local para a 

implantação de um novo aterro sanitário. Os estudos recomendaram a criação do 

Aterro Sanitário Norte, no Município de Rio Branco do Sul, chegando-se à 

elaboração dos projetos executivos, realização de Estudo de Impacto Ambiental e 

obtenção da Licença Prévia. 

 

Porém, antes da implantação do aterro sanitário, em 2000, o Município de Rio 

Branco do Sul manifestou-se contrário à implantação do empreendimento, 

inviabilizando-o. 

 

Em 2001, criou-se o Consórcio Intermunicipal para o Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, com a finalidade de buscar alternativas de solução para 

a destinação dos resíduos sólidos de Curitiba e Região Metropolitana. 

 

Em 2002 o Consórcio Intermunicipal promoveu licitação cujo objeto previa a 

apresentação de alternativas de áreas para a implantação de aterro sanitário. Foram 

apresentadas duas alternativas, uma delas no Município de Fazenda Rio Grande, 

que não obteve licenciamento por falta da anuência do Município. A outra, no 

Município de Mandirituba, teve o licenciamento ambiental interrompido (obteve a 

Licença Prévia) por força de uma Ação Civil Pública e encontra-se em demanda 

judicial. 
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Diante deste cenário, foi elaborado em 2003 o projeto de ampliação do Aterro 

Sanitário da Caximba. A primeira etapa da obra foi executada no final de 2003 e 

início de 2004, em caráter emergencial. A segunda etapa foi executada em 2006 e 

estudos recentes, realizados no final de 2007, tomando-se como base levantamento 

planialtimétrico, de volume de resíduos a ser depositado e fator de compactação 

aplicado na operação do aterro indicam condições satisfatórias para a utilização do 

aterro até meados de 2009. 

 

Desde 2001, o Consorcio Intermunicipal (CONRESOL) assumiu a 

responsabilidade pela busca de alternativas para o tratamento dos resíduos dos 

municípios que o integram, em substituição ao Aterro Sanitário da Caximba. 

 

Em 2006 o Consórcio designou grupo de trabalho com a responsabilidade de 

desenvolver os estudos e propor as alternativas sob os aspectos técnicos, legais, 

econômicos e institucionais, capazes de viabilizar a implantação de um novo 

sistema. 

 

O sistema proposto, como conclusão do grupo de trabalho, foi denominado 

SIPAR – Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos, que 

é o objeto do licenciamento ambiental, apresentado neste estudo.  
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5 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 
 

 A Resolução CONAMA no1/86, em seu Artigo 5º, determina que “O 

estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial aos 

princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 

obedecerá às seguintes diretrizes gerais:” 

 

I - Contemplar todas as alternativas 

tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não 

execução do projeto;  

 

 A partir desta exigência legal e da iniciativa do Consórcio Intermunicipal 

em implantar o SIPAR na sua área de abrangência, iniciou-se os estudos para 

a definição das alternativas locacionais com viabilidade de implantação do 

sistema. 
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5.1 METODOLOGIA 

 

 Buscando-se as melhores alternativas locacionais para a implantação do 

empreendimento pretendido foi elaborada uma metodologia para definição das 

melhores áreas do ponto de vista de proteção ambiental. 

 

 Foram definidos alguns critérios mínimos que as áreas deveriam possuir 

para serem utilizadas como alternativa locacional, conforme descrito abaixo: 

 

PROPRIEDADE – Quando se trata de um empreendimento privado, as 

alternativas são focadas sobre as áreas passíveis de serem adquiridas 

ou negociadas, no entanto, no caso do Consórcio Intermunicipal existe a 

possibilidade de desapropriação da melhor área para implantação do 

empreendimento. 

 

TAMANHO DA ÁREA – Para servirem como alternativa as áreas 

deverão ser suficientes para utilização por um período de tempo que 

justifique os investimentos e impacto ambiental a ser gerado. 

Inicialmente admite-se um período mínimo de utilização da área de vinte  

e cinco anos e um tamanho mínimo de 100 hectares. 

 

LOCALIZAÇÃO – Deve-se considerar, principalmente a localização da 

área e seus acessos. Itens considerados: 

 

- Proximidade das áreas ou centros geradores de resíduos; 

- Vias de acesso em boas condições de tráfego, inclusive em 

épocas de chuvas, com o mínimo de aclives, pontes estreitas e 

outros inconvenientes; 

- Equipamentos públicos disponíveis, tais como: redes de 

telefones, energia elétrica, água, transportes e outros serviços; 

- Distância segura de cursos de água e nascentes; 
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- Existência de jazidas acessíveis de material para cobertura dos 

resíduos, para revestimento de pistas de acesso e 

impermeabilização do solo; 

 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS – Serão escolhidas áreas que 

facilitem a implantação e operação do empreendimento e que 

naturalmente favoreçam a proteção à vida e ao meio ambiente. 

Geralmente são áreas em depressões naturais secas, minas 

abandonadas e jazidas de argila, pedra ou saibro já exploradas. 

 

TIPO DE SOLO - O solo de baixa permeabilidade é ideal para aterro, e 

adequado a implantação do sistema viário, edificações e plantas 

industriais. O solo funciona como um item de impermeabilização e 

proteção das águas subterrâneas. 

 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – As características do lençol freático da 

área também são de grande importância, pois quanto mais profundo o 

nível da água subterrânea, menores serão as possibilidades de 

contaminação em caso de acidente. 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – O Zoneamento urbano do Município 

deve ser rigorosamente respeitado, pois a área a ser escolhida deverá 

ser compatível com a legislação de zoneamento municipal. 
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5.2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Inicialmente foi delimitada a área de estudo como a área dos municípios 

que compõem o consórcio, parte da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, 

conforme a Figura abaixo: 

 

 
FIGURA 5.1: Localização Geográfica dos municípios que compõem o consórcio (Parte da 
Região Metropolitana de Curitiba). 

 

A RMC situa-se no Primeiro Planalto Paranaense, limitado a leste pela 

Serra do Mar e a oeste pela Escarpa Devoniana do São Luiz do Purunã. 

 

Abriga 26 municípios que estendem-se da divisa com o estado de São 

Paulo à divisa com o estado de Santa Catarina e assentam-se sobre uma 

variada litotipologia contida em diferentes unidades geológicas de diversas 

idades. 
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Esta característica geológica da RMC, por si só, já impõe restrições ao 

uso e a ocupação do seu solo e à instalação de atividades potencialmente 

poluidoras, tais como a operação de Aterros de Resíduos. 

 

O NUC – Núcleo Urbano Central da RMC (Figura 5.2) que é constituído 

pela Capital e outros onze municípios – Almirante Tamandaré, Araucária, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio 

Grande, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Quatro Barras nada mais é 

do que o extravasamento de Curitiba que conurbou-se aos vizinhos e estes 

entre si. O NUC dispõe-se sobre representantes litológicos do Embasamento 

Cristalino (migmatitos, gnaisses, xistos, etc), da Bacia Sedimentar de Curitiba - 

Formação Guabirotuba (argilitos, arcósios, etc) e de sedimentos recentes 

aluvionares da Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu. 
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FIGURA 5.2: Núcleo Urbano Central da RMC 
Fonte: PDI/2001 – COMEC 

 

Já o Primeiro Anel Metropolitano envolve o NUC e possui características 

peri-urbanas e o Segundo Anel Metropolitano possui características rurais, 

sendo que geologicamente predominam ao norte destes anéis as litologias do 

Grupo Açungui – Formação Capiru e Votuverava, principalmente com 

ocorrências de rochas carbonatadas (espessos pacotes) e relevos muito 

dobrados com altas declividades e, ao sul, rochas de alto grau metamórficos do 

embasamento cristalino cujo relevo demonstra-se suavemente dobrado. 

 

A área de abrangência do consórcio é formado pelos municípios que o 

compõem e atualmente utilizam o Aterro Sanitário da Caximba. Estes 
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municípios têm forte relação de dependência e conurbação e compõem o 

Núcleo Urbano Central – NUC que forma a área conhecida como Primeiro Anel 

Metropolitano exceto pela ausência do município de Piraquara que estuda se 

ingressará no sistema. Também compõem o Consórcio os municípios de Balsa 

Nova, Contenda, Mandirituba e Quintandinha, que devido a proximidade e 

localização optaram por participar do consórcio e utilizar o SIPAR, se 

beneficiando de uma destinação final adequada. 

 

A RMC é banhada por duas bacias hidrográficas – do Alto Iguaçu e a do 

Alto Ribeira. Uma vez que ambas compreendem as cabeceiras destas duas 

drenagens, a região necessita de barramentos e muitas captações a fio d’água 

para fazer frente às demandas por água potável, na ordem de 7m³/s. 

 

Como conseqüência, cerca de 60% do seu território é considerado 

manancial de abastecimento – Lei Estadual 12.248/98 e portanto proibida a 

instalação de qualquer atividade potencialmente poluidora nestas áreas – Lei 

Estadual 8.935/89. Ressalte-se que foram criados instrumentos legais de 

gestão e organização do uso e ocupação do solo nos últimos anos e com viés 

de restrição para as áreas de mananciais como APA’s – Áreas de Proteção 

Ambiental no entorno das barragens (APA’s do Passaúna, Iraí, Verde, etc) e 

UTP’s – Unidades Territoriais de Planejamento aonde ocorrem situações 

especiais de pressões neste sentido (UTP´s do Itaqui, de Quatro Barras, de 

Campo Magro, de Pinhais, etc). 

 

Soma-se a este território considerado de conservação ambiental e 

portanto fortemente onerado física e territorialmente a área referente ao 

Aqüífero Subterrâneo Karst, cujas águas circulam nas rochas calcárias da 

Formação Capiru. 

 

 A partir das restrições existentes foram elaborados mapas de acordo 

com cada restrição de implantação do empreendimento pretendido. 
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Figura 5.3 – Restrições quanto a áreas urbanizadas da RMC. 
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Figura 5.4 – Sistema Viário da RMC. 
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Figura 5.5 – Áreas de Preservação de mananciais. 
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Figura 5.6 – Restrições em função da Geologia, Formação Capiru e Votuverava. Região do 
Carste. 
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Figura 5.7 – Restrições devido a APA’s e Unidades de Conservação. 
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Figura 5.8 – Restrições quanto à distância dos centros geradores de resíduos. Raios de 10km. 



 

  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 – Mapa de unificação das restrições na RMC. 
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 A partir da Figura 5.9 acima apresentada, foi elaborado um mapa com as 

regiões livres de restrições para escolha de alternativas locacionais para 

implantação do empreendimento, conforme a Figura a seguir: 
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Figura 5.10 – Regiões disponíveis (verde) para escolha de alternativas locacionais na RMC. 



ÁREAS COM POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (ÁREAS VERDES)
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Além das regiões apresentadas no mapa de viabilidade acima, foi realizado 

um sobrevôo sobre a RMC e definidas regiões para a seleção de alternativas 

locacionais, utilizando-se os critérios básicos Acessos e Tamanho de Áreas. Foi 

sobrevoada toda a RMC, no entanto devido às restrições existentes serão 

apresentadas somente àquelas que se encontram em locais livres de restrições e 

que atenda a condição mínima preestabelecida de estar no máximo a 30 km do 

centro físico do município de Curitiba, o qual é o maior gerador de resíduos da RMC, 

e possuir área mínima de 100 hectares. 

 

 
Figura 5.11 – Rota percorrida durante sobrevôo na RMC. 

 

O cadastramento das áreas com viabilidade foi realizado através de um GPS 

da marca Garmin, modelo GPSmap 60CS e marcadas em um mapa digital da RMC. 
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As alternativas de interesse definidas nesta primeira etapa foram uma área no 

entorno do distrito industrial de Fazenda Rio Grande, que está localizado no extremo 

nordeste e outra no entorno do distrito industrial de Mandirituba, conforme figuras a 

seguir. 

 

 

 

 
Figura 5.12 – Região a ser avaliada em Fazenda Rio Grande. 
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Figura 5.13 – Alternativa a ser avaliada em Fazenda Rio Grande. 
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Figura 5.14 – Localização da área a ser avaliada em imagem de satélite 

 

 

 

Conforme já explicitado, a alternativa encontrada no município de Mandirituba 

está localizada no extremo norte do município, junto ao distrito industrial, as fotos da 

região são apresentadas abaixo: 
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Figura 5.15 – Região a ser avaliada em Mandirituba. 
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Figura 5.16 – Região a ser avaliada em Mandirituba. 
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Figura 5.17 – Localização da área a ser avaliada em imagem de satélite. 

 

 

BR-116 
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Além das regiões definidas pela empresa Consultora, também foram 

analisadas as regiões apresentadas nos trabalhos desenvolvidos de 2003 a 2005 e 

complementado em 2007 pelo órgão Estadual Minerais do Paraná – MINEROPAR 

em parceria técnica com a COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de 

Curitiba e parceria institucional com o IAP – Instituto Ambiental do Paraná, nos 

termos do convênio IAP/MINEROPAR nº 02.04.102, cujo relatório foi intitulado: PRÉ-

SELEÇÃO DE ÁREAS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS ATERROS SANITÁRIOS 

NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. 

 

Para o desenvolvimento do referido trabalho foi desenvolvida metodologia 

específica com a atribuição de pesos para os critérios avaliados, resultando na 

hierarquização das áreas e classificação em adequada, adequada com restrições e 

inadequada. 

 

A análise das áreas contemplou os seguintes critérios: 

• Tamanho da área; 

• Distância do centro atendido (Curitiba); 

• Zoneamento Ambiental; 

• Uso e ocupação do solo; 

• Densidade populacional da área; 

• Distância do núcleo populacional; 

• Valor da terra; 

• Acessos; 

• Disponibilidade de energia elétrica; 

• Litologia; 

• Topografia; 

• Declividade do terreno; 

• Forma da encosta; 

• Movimento de massas e subsidências; 

• Erosão; 

• Planícies de inundação; 
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• Áreas de matacões (blocos rochosos) 

• Descontinuidade ( falhas, fraturas, foliação tectônica); 

• Profundidade entre a base do aterro e o substrato rochoso; 

• Perfis de alteração (material inconsolidado); 

• Capacidade de suporte do solo; 

• Densidade de drenagem; 

• Distância dos cursos d’água; 

• Aqüífero livre ou poços de captação; 

• Distância entre as fontes de abastecimento de água; 

• Área de recarga de aqüífero; 

• Profundidade do lençol freático; 

• Zonas úmidas, e 

• Jazidas de material (quantidade e qualidade). 

 

Na primeira etapa do trabalho 11 áreas foram estudadas, cujo resultado da 

avaliação das principais áreas é apresentado na Tabela 5.1, a seguir: 
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Tabela 5.1 – Áreas estudadas na primeira etapa do trabalho. 

ÁREA MUNICÍPIO POTENCIALIDADES RESTRIÇÕES OBSERVAÇÕES 
A-133 
 
300 há 

Araucária Infraestrutura, topografia, geologia, solos Distância, zoneamento ambiental, uso e ocupação, 
planícies de inundação, drenagens 

Descartada pela proximidade do 
Perímetro Urbano de Araucária 

A-135 
 
298 há 

Contenda Infraestrutura, topografia, geologia, solos Distância, uso e ocupação, drenagens Apta com restrições impostas pelas 
drenagens 

A-071 c 
 
240 há 

Araucária Infraestrutura, topografia, geologia, solos Distância, uso e ocupação, drenagens Descartada em vistoria de campo pelo 
uso e ocupação. 

A-134 
 
250 há 

Araucária Distância, acessos, Infraestrutura, 
topografia, geologia, solos 

Uso e ocupação, drenagens Apta 

A-071 a 
 
126 há 

Araucária Infraestrutura, topografia, geologia, solos Distância, zoneamento ambiental, uso e ocupação, 
planícies de inundação, drenagens 

Inapta pelo Parque Metropolitano do 
Igaçu 

A-113 
 
308 há 

Campina Grande do 
Sul 

Acesso, Infraestrutura, uso e ocupação, 
valor da terra, geoogia 

Distância, topografia, solos, drenagens Apta com restrições pela distância 

A-110 b 
 
254 há 

Bocaiúva do Sul Uso e ocupação, geologia, solos Distância, zoneamento ambiental, infraestrutura, 
topografia, drenagens 

Inviabilizada pelo Manancial do Rio 
Capivari 

A-071 b 
 
180 há 

Araucária Infraestrutura, geologia, topografia, solos Distância, zoneamento ambiental, uso e ocupação, 
planícies de inundação, matacões, drenagens, lençol 
freático raso 

Inapta pelo Parque Metropolitano do 
Iguaçu 

A-110 a 
 
189 há 

Bocaiúva do Sul Uso e ocupação, geologia Distância, zoneamento ambiental, infraestrutura, 
topografia, solos, drenagens 

Inviabilizada pelo Manancial do Rio 
Capivari 

A – 100 
 
210 há 

Almirante Tamandaré Distância, infraestrutura, geologia, solos Zoneamento ambiental, topografia, drenagens, área de 
recarga de aqüífero 

Inviabilizada pelo Manancial do Carste 

A-093 
262 há 

Rio Branco do Sul Zoneamento Ambiental, uso e ocupação 
do solo, geologia 

Infraestrutura, Topografia, matacões, solo, drenagens Inapta pelo Manancial do carste. 
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Os resultados até então apresentados demonstraram a necessidade de pré-

seleção de outras áreas, ampliando as opções apresentadas. Desta nova análise, 

considerada entre a MINEROPAR e COMEC, resultou a situação apresentada na 

Tabela 5.2, a seguir: 
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Tabela 5.2 – Novas áreas. 

ÁREA MUNICÍPIO POTENCIALIDADES RESTRIÇÕES OBSERVAÇÕES 

A-135 
 
298 há 

Contenda Infraestrutura, topografia, geologia, 
solos 

Distância, uso e ocupação, drenagens Apta, com alta prioridade, 
com restrições impostas 
pelas drenagens 

A-134 a  
 
75 há 

Araucária Distância, acessos, infraestrutura, 
topografia, geologia, solos 

Tamanho da área, uso e ocupação, distância do 
núcleo populacional, valor da terra, drenagens, 
aqüíferos. 
Forte rejeição da população. 

Inviabilizada pela forte 
rejeição da população local 

A-134 b 
 
94 há 

Araucária Tamanho da área, distância, acessos, 
infra-estrutura, topografia, geologia, 
solos. 

Uso e ocupação, distância do núcleo populacional, 
valor da terra, drenagens, aqüíferos. 
Forte rejeição da população 

Inviabilizada pela forte 
rejeição da população local 

A-134 c 
 
118 há 

Araucária Distância, acessos, infraestrutura, 
topografia, geologia, solos 

Distância do núcleo populacional, valor da terra 
Forte rejeição da população. 

Inviabilizada pela forte 
rejeição da população local 

A-134 d 
 
88 há 

Araucária Distância, acessos, infraestrutura, 
topografia, geologia, solos 

Tamanho da área, uso e ocupação, ditância do 
núcleo populacional, valor da terra, drenagens, 
aqüíferos. 
Forte rejeição da população 

Inviabilizada pela forte 
rejeição da população local 

A-070 
 
217 há 

Campo 
Largo 

Distância, topografia, geologia, solos Uso e ocupação, densidade populacional, 
distância do núcleo populacional 

Apta, com alta prioridade, 
com restrições impostas 
pela densidade 
populacional 

A-072 a 
 
115 há 

Contenda Acesso, Infraestrutura, topografia, 
geologia, solos 

Distância, uso e ocupação, drenagens Apta, com restrições 
impostas pela distância e 
drenagens 

A-072 b 
 
141 há 

Contenda Zoneamento ambiental (antigo Lixão), 
uso e ocupação, valor da terra, 
geologia, solos 

Distância, acessos, Infraestrutura, topografia Apta, com alta prioridade, 
com restrições impostas 
pela distância e 
infraestrutura. 

 

 



 

  30 

Para a continuação dos estudos, foi realizada uma reunião com a participação 

de representantes do Consórcio Intermunicipal, Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

MINEROPAR e COMEC, em meados de setembro de 2007, concluiu-se que em 

razão do sistema de tratamento de resíduos, proposto pelo Consórcio Intermunicipal, 

prever o máximo aproveitamento dos materiais e a mínima dependência de aterro 

sanitário, mediante o uso de tecnologias como a reciclagem e compostagem, dentre 

outras, o critério relativo ao tamanho da área passaria a ser considerado como 

sendo viável áreas de 100 há ou mais. 

 

Com este novo critério, a MINEROPAR, fez nova avaliação sobre as áreas 

estudadas nas fases anteriores e inclusão de novas alternativas, selecionando então 

23 áreas para o aprofundamento do estudo, cujos principais resultados são 

apresentados na Tabela 5.3, a seguir: 
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Tabela 5.3 – Novas alternativas. 

ÁREA MUNICÍPIO POTENCIALIDADES RESTRIÇÕES OBSERVAÇÕES 

Curit_1 
 
1.658.421 m2 

Curitiba 

- Próximo ao centro de Curitiba, com 
acesso por estradas asfaltadas. 
- Região industrializada com grande 
impacto ambiental representado pela 
proximidade do Aterro da Caximba, 
áreas de extração de argila das 
olarias e a Refinaria REPAR. 
- Geologia, solos e topografia 
adequados. 

- Área com 166 há, sem possibilidade de 
expansão, próxima a loteamentos e áreas 
industriais (concentração de olarias). 
- Alta densidade de drenagem, recortada por 
depósitos aluvionares do rio Barigui e afluentes. 
- Seccionada por duas linhas de tranporte de 
combustíveis (gasoduto e oleoduto) e por linha de 
alta tensão da subestação do bairro Pinheirinho 
póxima, que necessitariam re-alocação. 

Área nova não avaliada 
pela COMEC E SMMA 

FRG_1 
 
1.353.361 m2 

Fazenda Rio 
Grande 

- Próximo ao centro de Curitiba, com 
acesso por estradas bem 
conservadas. 
- Geologia, solos e topografia 
adequados. 

- Área de expansão urbana, próximo ao núcleo 
urbano de Fazenda Rio Grande. 
- Densidade populacional média, com residências 
de padrão médio. 
- Está situada na confluência do rio Maurício com 
o rio Iguaçu, com grandes extensões de depósitos 
de várzea explorados por olaria local. 

Área descartada em 
vistoria conjunta COMEC e 
SMMA 

FRG_2 e 
FRG_3 
 
2.956.427 m2 
2.829.362 m2 

Fazenda Rio 
Grande 

- Próximas ao centro de Curitiba, com 
acesso por estradas bem 
conservadas. 
- Geologia, solos e topografia 
adequados 

- Áreas de expansão urbana, próximo ao núcleo 
urbano de Fazenda Rio Grande. 
- Densidade populacional alta, com residências de 
padrão médio. 
Estão situadas no interflúvio do rio Despique com 
o ribeirão Ana Luiza, com depósitos de várzea e 
nível freático raso a subaflorante.  

Áreas novas não avaliadas 
pela COMEC para 
instalação de novos aterros 
sanitários. 

CTRM – Central 
de tratamento 
de resíduos de 
Mandirituba 
 
4.951.615 m2 
(estimativa) 

Mandirituba 

- Acessos por estradas bem 
conservadas. 
- Geologia, solos e topografia 
adequados. 
Área com Estudo de Impacto 
Ambiental. 
Área adquirida pela CAVO para 
instalação de Aterro Sanitário 

- Muitos canais de drenagem que forma as 
cabeceiras dos rios Maurício e das Onças. 
- Capões de mata nativa. 
- Grandes extensões de depósitos de várzea. 
Forte rejeição da população, com ação judicial de 
impedimento para o fim pretendido. 

Área adquirida pela CAVO 
para instalação de Aterro 
Sanitário, com ação judicial 
popular de impedimento 
para esse fim. 
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ARAUC_1 
 
2.043.456 m2 

Araucária 

- Área plana, situada em região de 
pequenas propriedades rurais de 
médio padrão, com produção de 
produtos agrícolas e grande aviário. 
- A 30 km de Curitiba com acesso 
facilitado pela BR-476 

- Linha de alta tensão cruza o meio da área. 
Nível freático raso. 

Área nova não analisada 
pela COMEC e SMMA 
 
Impedido o uso para 
instalação de novos aterros 
sanitários por legislação 
municipal aprovada na 
Câmara. 

A134 a b c 
 
2.904.151 m2 (a 
e b) 
2.164.892 m2 

Araucária 

- Infra-estrutura e acessos. 
- Geologia, solos e nível freático 
profundo. 

- Região de pequenas propriedades rurais de 
médio a alto padrão, com produção de produtos 
agrícolas. 
- Proximidade com a ocupação urbana da 
localidade de Campo Redondo, com escola, 
comércio e casas de alto padrão. 
- Integra roteiro turístico da região e tem forte 
rejeição da população local. 

Foram realizados estudos 
geofísicos na região nas 
áreas A, B e C. 
 
Impedido o uso para 
instalação de novos aterros 
sanitários por legislação 
municipal aprovada na 
Câmara. 

A-134d 
 
769.937 m2 

Araucária - Infraestrutura e acessos. 
- Geologia, solos e nível freático 
profundo 

- Região de pequenas propriedades rurais de 
médio a alto padrão, com produção de produtos 
agrícolas.  
- Área ocupada por indústria de beneficiamento de 
caulim. 
- Forte rejeição da população local. 

Foram realizados estudos 
geofísicos na região. 
 
Impedido o uso para 
instalação de novos aterros 
sanitários por legislação 
municipal aprovada na 
Câmara. 

A-133 
 
2.678.723 m2 

Araucária - Morfologia, solos e geotécnica. 
- Nível freático profundo 

- Área grande em região rural, com várias 
pequenas propriedades de médio padrão, com 
produção agrícola e capões de mata nativa. 
- Próximo a APA do rio Passaúna 
- Forte rejeição da população local. 

Descartada em reunião 
técnica com a COMEC. 
 
Impedido o uso para 
instalação de novos aterros 
sanitários por legislação 
municipal aprovada na 
Câmara. 
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A-071a 
A-071b 
A-071c 
 
1.370.132 m2 
1.800.534 m2 
2.274.120 m2 

Araucária - Localização e acessos  
- Nível freático profundo 

- Áreas em região rural, com várias pequenas 
propriedades agrícola e capões de mata nativa. 
- Grandes blocos de rocha no solo. 
- Forte rejeição da população local. 

As áreas A-071a,b e c 
foram consideradas inaptas 
e descartadas pelo 
COMEC. 
 
Impedido o uso para 
instalação de novos aterros 
sanitários por legislação 
municipal aprovada na 
Câmara. 

A-135 
 
2.980.421 m2 

Contenda - Localização e acessos 
- Morfologia, geologia e solos 

- Área em região rural, com pequenas 
propriedades de médio padrão. 
- Canais de drenagem com mata ciliar cruzam a 
área. 
- Nível freático raso. 

Área grande, situada em 
região de pequenas 
propriedades rurais de 
médio padrão, com 
produção agrícola e poucos 
capões de mata nativa. 
Necessita 
redimensionamento. 
Considerada apta pelo 
COMEC. 

A-072a 
A-072b 
 
1.370.132 m2 
1.800.534 m2 

Contenda - Localização e acessos 
- Morfologia, geologia e solos 
- Área A-072b necessita recuperação 
da área da saibreira e do lixão, que 
pode ser consorciada com a 
instalação do aterro sanitário. 

- Áreas em região rural, com pequenas 
propriedades de médio padrão. 
Canais de drenagem área e nível freático sub-
aflorante na área A-072a inviabilizam a instalação 
de aterro sanitário. 

Áreas pequenas não 
avaliadas pela COMEC. 
 
Área A-072a considerada 
inapta por critérios 
técnicos. 

A-070 
 
2.869.522 m2 

Campo 
Largo 

- Localização e acessos. 
- Morfologia, geologia e solos. 
- Fábrica de cimento Itambé próxima, 
podendo consorciar o aproveitamento 
de combustíveis (gás e resíduos) do 
aterro sanitário. 

- Propriedades rurais de médio a alto padrão. 
- Forte rejeição da população. 
- Muitos capões de mata nativa. 

Existe a informação que 
existiria legislação 
municipal impedindo a 
instalação de novos 
aterros. 
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Visando realizar a integração dos dados obtidos pela empresa responsável 

pela elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, RESITEC Serviços Industriais 

Ltda., e os estudos realizados pela MINEROPAR, COMEC e SMMA, foi realizado um 

novo sobrevôo na RMC e posteriormente foram realizadas vistorias, in loco, nas 

áreas consideradas até o momento aptas visando a confirmação da viabilidade de 

implantação do empreendimento. 

 

Cabe ressaltar que as duas áreas indicadas para avaliação pela consultora 

também constam no ultimo estudo dos órgãos estaduais. 

 

 
Figura 5.18 – Mapa do segundo sobrevôo para integração dos dados. 

 

 

 

 



 

  35 

 

 
Figura 5.19 – Mapa de vistoria das áreas por terra. 

 

 

 A partir das visitas de campo realizadas pelos técnicos da Resitec foram 

identificadas as regiões para definição de áreas com viabilidade de implantação do 

sistema objeto do presente licenciamento ambiental, conforme abaixo: 
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ARA_1 em Araucária; 

 
 

 Esta área encontra-se próxima ao centro gerador de resíduos, possui 

excelente acesso, através de rodovia asfaltada até o local. A área possui um 

tamanho adequado livre de cursos d’água e vegetação, não necessitando 

intervenção em área verde ou recurso hídrico e distante de núcleos habitacionais.  

 

 A topografia do local permite a implantação do aterro de forma a não ser 

visualizado diretamente da rodovia de acesso, ao mesmo tempo em que as 

estruturas de apoio e centrais de triagem podem ser implantadas próximo à rodovia. 

 

Existe a possibilidade de futuras expansões do empreendimento sem a 

necessidade de intervenção em áreas de mata ou recursos hídricos. 
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A-070 em Campo Largo; 

 
 

 Esta área está pouco mais distante que as outras áreas, o acesso é feito até 

próximo a divisa da área por rodovia asfaltada. A área possuí tamanho adequado 

livre de vegetação e cursos d’água suficientes para implantação do aterro e sistemas 

de processamento de resíduos. 

 

 Não existem núcleos habitacionais próximos, as áreas de mata no entorno 

deverão ser conservadas, funcionando como cinturão verde para proteção do 

empreendimento. 
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A-134 a/b,c e d em Araucária; 

 
 

 Esta região encontra-se a leste da área ARA_1, a distância a ser percorrida 

via rodovia asfaltada é basicamente a mesma, no entanto é necessário percorrer 

estradas de terra. Existe a necessidade de pequenas intervenções ambientais para 

implantação do empreendimento em qualquer uma das áreas.  
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FRG_2 e FRG_3 em Fazenda Rio Grande; 

 FRG_2 

 FRG_3 
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 FGR_2 

 FGR_3 

 

A distância do centro gerador de resíduos é a única diferença entre elas, pois 

ambas possuem área livre para implantação do empreendimento, necessitanto 

intervenções pequenas em vegetação e recursos hídricos na área FGR_2. O acesso 

as duas é feito basicamente por via asfaltada, sendo o percurso por estrada de terra 

é curto, menos de 3 km. 
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CUR_1 em Curitiba; 

 
 

 Esta área está bastante antropizada e encontra-se degradada por atividades 

de exploração mineral (areia e argila).  

 

Esta localizada no município que é o responsável pela maior geração de 

resíduos sólidos da região, o qual atualmente já recebe os resíduos de vários outros 

municípios que são destinados ao aterro sanitário da Caximba 

 

 Esta área é a mais próxima do centro gerador de resíduos entre todas as 

visitadas, sendo a que representaria o menor custo de transporte dos resíduos, 

sendo este custo atualmente um dos mais importantes itens para escolha de locais 

para implantação deste tipo de empreendimento. 
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Área em Mandirituba; 

 
 

 Esta região possui grande riqueza ambiental, a facilidade de acesso à área 

torna esta área atrativa para implantação do empreendimento.  

 

 Existem poucas áreas livres para implantação do empreendimento, sendo que 

para o empreendimento seria indispensável à aquisição de parte do distrito industrial 

do município. 

 

 

DISTRITO 

INDUSTRIAL 

ACESSO 
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A-135 em Contenda 

 
 

 Esta área encontra-se a grande distância e parte do acesso por estrada de 

terra, além da necessidade de intervenções em recursos hídricos e vegetação para 

implantação do empreendimento. 
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A-072 a em Contenda; 

 
 

 Esta área encontra-se a grande distância por via asfaltada e também há a 

necessidade de percorrer longos trechos em estrada de terra. 

 

 O local possui área livre suficiente para implantação do empreendimento sem 

intervenção ambiental, no entanto os custos de transporte podem inviabilizar o 

empreendimento. 
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A-072 b em Contenda; 

 
 

 Esta área se localiza a sudeste da área A-72a estando ainda mais longe e 

necessitando percorrer trechos maiores em estrada de terra. 

 

 Esta área possui uma grande mineração de saibro, e para implantação do 

empreendimento necessita de muita intervenção em recursos hídricos e mata, 

devido a grande densidade dos mesmos e falta de áreas abertas com tamanho 

suficiente para implantação das estruturas necessárias. 
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5.2.1 Avaliação das Áreas com Viabilidade 
 

A partir da vistoria in loco, buscou-se o aprofundamento dos estudos nas 10 

regiões selecionadas. A primeira avaliação realizada foi o levantamento dos 

aspectos legais inerentes a cada área. 

 

A partir do levantamento das leis municipais referentes ao objeto deste 

licenciamento, observou-se que nos municípios de Araucária, Campo Largo e 

Contenda, existem leis específicas que não permitem a implantação do 

empreendimento proposto, e consequentemente as regiões ARA_1, A-070, A-134 

a/b, c e d, A-135, A-072a e A072b foram eliminadas da proposta de estudos. 

 

Além das áreas eliminadas devido à legislação municipal, verificou-se que a 

área FRG_2 localizada no município de Fazenda Rio Grande, a nordeste da área 

urbana, encontra-se mesclada ao Distrito Industrial Municipal, e em cuja área já 

existe previsão de implantação de novas indústrias. Desta forma, a área FRG_2, 

também foi eliminada da proposta de novos estudos. 

 

 A conclusão do estudo de alternativas locacionais apontou três áreas com 

viabilidade para implantação do empreendimento. A área denominada CUR_1 no 

município de Curitiba, a área denominada FRG_3 no município de Fazenda Rio 

Grande, GRG_3, e a área estudada no município de Mandirituba.  

 

A fim de realizar estudos complementares para definir as condições de 

implantação do empreendimento as áreas foram declaradas de utilidade pública 

pelos respectivos Municípios em conjunto com o Consórcio Intermunicipal e os 

estudos realizados são apresentados nos capítulos a seguir. 
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5.2.1.1 Área de Curitiba 

 

A área localizada no município de Curitiba está localizada em Zona Industrial 

conforme a LEI N°  9.800 DE 03/01/2000, DEC. Nº 188 DE 03/04/00, DEC. Nº 733 

DE 07/06/01 e DEC. Nº 895 DE 30/09/04, no Bairro da Caximba, com acesso 

principal pela pela BR-116, e acesso secundário pela estrada Del. Bruno de 

Almeida, e acesso interno a área pela Rua Pedro Cavichiolo, conforme figura abaixo: 

 

 

 
Figura 5.20 – Localização da Área de Curitiba e acessos principais. 

 

 

 



 

  48 

 
Figura 5.21 – Acesso a área através da Rua Pedro Cavichiolo. 
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5.2.1.2 Área de Fazenda Rio Grande 

 

A área de Fazenda Rio Grande está localizada em Zona Rural conforme o 

Plano Diretor Municipal, o acesso principal é feito pela BR-116 e acesso secundário 

pela estrada rural João Quirino Leal até a área do empreendimento diretamente, 

conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 5.22 – Área de Fazenda Rio Grande. 

Estrada João Quirino Leal 
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Figura 5.23 – Acesso principal a Área de Fazenda Rio Grande Pela BR-116. 

BR-116 
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5.2.1.3 Área de Mandirituba 

 

A área de Mandirituba está localizada no distrito industrial municipal, com 

acesso a partir da BR-116 em frente a fábrica da Taurus. Parte da área decretada de 

utilidade pública está inserida no próprio distrito industrial, avançando para a região 

a oeste. 

 

 
Figura 5.24 – Área com viabilidade no município de Mandirituba (Parte no Distrito Industrial). 
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Figura 5.25 – Área de Mandirituba. 
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6 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

 

O empreendimento proposto se desenvolverá em uma das áreas 

apresentadas com viabilidade de implantação, sendo uma delas no município de 

Curitiba, outra no município de Fazenda Rio Grande e a terceira no município de 

Mandirituba, com aproximadamente 100 ha. 

 

O SIPAR tem como premissa básica favorecer o máximo aproveitamento de 

materiais, reduzindo progressivamente a dependência de aterro sanitário, de modo a 

atender ao Plano de Gerenciamento do Tratamento e Destinação de Resíduos 

Sólidos - PGRS do Consórcio que é concebido de forma a proporcionar: 

 

• Valorização do resíduo, possibilitando o aproveitamento dos seus 

componentes; 

• Aproveitamento dos materiais presentes nos resíduos domiciliares em 

processos tais como reciclagem, produção de composto orgânico, utilização 

como insumos energéticos, dentre outros; 

• Agregação de valor econômico nos produtos resultantes dos processos de 

aproveitamento, de forma a reduzir os custos do tratamento e disposição final 

de resíduos; 

• Não geração de passivos ambientais.  

 

A concepção do modelo tecnológico do SIPAR, que prevê o uso de 

tecnologias de reciclagem, produção de composto e produção de insumo energético, 

dentre outros, teve como base a composição gravimétrica dos resíduos, 

apresentada a seguir.  

 



 

  54 

6.1 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS E METAS PARA O 

TRATAMENTO DOS RESÍDUOS NO SIPAR  

 

Os trabalhos periódicos de caracterização gravimétrica dos resíduos 

destinados ao Aterro Sanitário de Curitiba revelam que a matéria orgânica 

corresponde a menos de 40% do material depositado, evidenciando o potencial de 

incremento da segregação de recicláveis na fonte e o potencial de aproveitamento 

de outros materiais ainda não reciclados, como a parcela orgânica do lixo, com a 

conseqüente redução do volume encaminhado para destinação final. A Tabela 6.1 e 

a Figura 6.1 apresentam os resultados relativos à composição gravimétrica dos 

resíduos destinados ao Aterro Sanitário da Caximba obtidos em 2006. A Tabela 6.2 

mostra em percentual e quantitativos o percentual teórico de aproveitamento dos 

resíduos. 

 
Tabela 6.1 - Composição dos resíduos destinados ao aterro sanitário da caximba. 

Material Quantidade % Quantidade 
peso/dia 

Quantidade 
peso/ano 

Papel 13,84 309,30 92.790,98 

Papelão 4,33 96,76 29.030,70 

Plástico filme 12,81 286,28 85.885,29 

Plástico duro 5,89 131,63 39.489,80 

Metais ferrosos 2,48 55,42 16.627,28 

Metais não ferrosos 0,42 9,38 2.815,91 

Vidro 3,28 7,33 21.990,92 

Tetrapack 1,51 33,74 10.123,87 

Madeira 0,41 9,16 2.748,86 

Trapos 6,00 134,09 40.227,30 

Couro 1,15 25,70 7.710,23 

Fraldas 7,65 170,96 51.289,81 

Borracha 1,29 28,83 8.648,87 

Outros Materiais 0,85 18,99 5.698,87 

Matéria Orgânica 38,11 851,70 255.510,42 

(Fonte: Departamento de Limpeza Pública – PMC, 2006) 
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Figura 6.1 - Composição dos resíduos destinados ao aterro sanitário da caximba. 
 (Fonte: Departamento de Limpeza Pública – PMC, 2006) 

 

 
Tabela 6.2 - Potencial para o aproveitamento dos resíduos de acordo com a composição 
gravimétrica. 

PERCENTUAL TRATAMENTO/DESTINO QUANTIDADE (ton/dia - ano 
base 2006) 

31,74% RECICLAGEM 709,35  

38,11% MATÉRIA ORGÂNICA – 
COMPOSTAGEM 851,70 

31,15% 

MATERIAIS NÃO 
RECICLÁVEIS E NÃO 

COMPOSTÁVEIS (PARTE 
COM POTENCIAL PARA 

APROVEITAMENTO 
ENERGÉTICO) 

673,80 

CENTUAL 
T  

RATAMENTO/DESTINO 
Considerando a composição dos resíduos e o potencial de aproveitamento 

foram estabelecidas as alternativas tecnológicas que devem compor o SIPAR. A 

adoção das tecnologias será feita de forma progressiva, chegando ao 

processamento de 100% dos resíduos, com a finalidade de aproveitamento, no 

prazo máximo de 06 (seis) anos. 
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As metas e alternativas tecnológicas para o tratamento dos resíduos no 

SIPAR são apresentadas nas tabelas 6.3 e 6.4, a seguir: 

 
Tabela 6.3 – Metas progressivas para o tratamento de resíduos no SIPAR. 

PERÍODO 
DE 

OPERAÇÃO 

QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS 

PROCESSADOS 

QUANTIDADE 
DE LIXO BRUTO 

ADMITIDA NO 
ATERRO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 
REJEITO DO 

PROCESSAMENTO 
DESTINADO AO 

ATERRO 

TOTAL DE 
RESÍDUOS 

ADMITIDOS EM 
ATERRO 

SANITÁRIO 

1 ao 3 ano 60% 40% 20% (de 60%) 51,99% 
4 ao 5 ano 80% 20% 20% (de 80%) 35,99% 
6 ano em 

diante 100% 0 15% 15% 

 
Tabela 6.4 - Metas para as alternativas tecnológicas utilizadas no SIPAR. 

PERÍODO 

SEPARAÇÃO 
DE 

RECICLÁVEIS 
NA PLANTA DE 
TRATAMENTO 

PRODUÇÃO DE 
COMPOSTO 
ORGÂNICO 

OUTRAS FORMAS 
DE 

APROVEITAMENTO 

REJEITO-
ATERRO 

SANITÁRIO 

1 ao 3 ano 10% de 60% 5% de 60% (85% dos 60%) 

(40% de lixo 
bruto) e 20% de 
rejeito dos itens 

anteriores 

4 ao 5 ano 10% de 80% 10% de 80% (80% dos 80%) 

(20% de lixo 
bruto) e 20% de 
rejeito dos itens 

anteriores 

6 ano em diante 10% de 100% 15% de 100% (75% dos 100%) 
15% de rejeito 

dos itens 
anteriores 
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6.2 MODELO INSTITUCIONAL 

 

 O modelo de gestão do SIPAR é de modo consorciado, atualmente contando 

com 16 municípios da região metropolitana de Curitiba, sendo que em cada 

município foi criada e aprovada pelas câmaras municipais uma legislação específica 

para participação no consórcio.  

 

A gestão consorciada baseia-se na integração do tratamento dos resíduos e 

na articulação entre os sistemas de limpeza pública de cada município, que 

continuam sendo administrados de maneira autônoma, bem como dos demais 

planos e programas existentes no âmbito metropolitano e principalmente em relação 

aos Planos Diretores Municipais e ao Plano de Desenvolvimento Integrado da 

Região Metropolitana de Curitiba – PDI. 

 

A implantação e operação do SIPAR, será feita mediante a concessão dos 

serviços à uma empresa a ser estabelecida como Sociedade de Propósitos 

Específicos, selecionada mediante concorrência pública, a qual se encontra em 

andamento, cujo critério de seleção é o da melhor tecnologia combinada com o 

menor preço para a implantação e operação do SIPAR. 

 

A aquisição da área, cuja seleção é também objeto deste estudo de impacto 

ambiental, será feita pelo Consórcio e disponibilizada à Concessionária para a 

implantação do SIPAR. 

 

Conforme a Concorrência Pública Nº 001/2007 do CONRESOL, a empresa 

vencedora será responsável por cumprir as metas estabelecidas para o tratamento 

dos resíduos, de acordo com as exigências estabelecidas no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos municípios participantes do consórcio, as 

quais estão explicitadas no Edital de Concorrência e apresentar o detalhamento dos 

projetos necessários para a fase seguinte do Licenciamento Ambiental, 
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correspondente à Licença de Instalação, de acordo com o  descrito no item 6.2.1 a 

seguir. 

 

 

6.2.1 CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SIPAR A SEREM 
ATENDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA 

 

O SIPAR terá capacidade de tratamento e disposição final mínima inicial de 

1.900 (uma mil e novecentos) toneladas/dia, ou 684.000 (seiscentos e oitenta e 

quatro mil) toneladas/ano de resíduos sólidos urbanos, considerando-se, porém, 

aumento progressivo conforme índice de crescimento populacional do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) até o final do contrato de concessão e 

com vida útil de no mínimo 25 (vinte e cinco) anos. 

 

O SIPAR deverá ser composto por tecnologias que proporcionem: 

 
a) o máximo de aproveitamento dos resíduos, reduzindo progressivamente 

a dependência de aterro sanitário;  

b) a valorização do resíduo, possibilitando o aproveitamento dos seus 

componentes;  

c) o aproveitamento dos materiais presentes nos resíduos domiciliares em 

processos tais como reciclagem, produção de composto, utilização como 

insumo energético e outros;  

d) a agregação de valor econômico aos produtos resultantes dos processos 

de aproveitamento, de forma a reduzir os custos do tratamento e disposi-

ção final de resíduos;  

e) a não geração de passivos ambientais. 

 
Caberá a CONCESSIONÁRIA a definição das tecnologias de tratamento e 
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destinação final dos resíduos a serem adotadas, respeitadas as especificações 

contidas na CONCORRENCIA 001/2007. 

 

6.2.1.1 METAS DA CONCESSÃO  

 

Até o final do terceiro ano de operação do SIPAR, a planta deverá possuir 

capacidade instalada e operar com processamento, no mínimo, de 60% (sessenta 

por cento) dos resíduos recebidos diariamente na planta, podendo ser destinado em 

aterro sanitário os 40 % (quarenta por cento) restantes do lixo bruto e o rejeito do 

processamento.  

 

Exclusivamente durante os primeiros 18 (dezoito) meses da operação do 

sistema será admitida a disposição da totalidade dos resíduos recebidos na planta, 

em aterro sanitário; 

 

Até o final do 5° (quinto) ano de operação do SIPAR, a planta deverá possuir 

capacidade instalada e operar com processamento, no mínimo, de 80% (oitenta por 

cento) dos resíduos recebidos diariamente na planta, podendo ser destinado em 

aterro sanitário os 20 % (vinte por cento) restantes do lixo bruto e o rejeito do 

processamento.  

 

Até o final do 5° (quinto) ano o rejeito do processamento dos resíduos com a 

finalidade de aproveitamento deverá ser inferior a 20% (vinte por cento) do total 

processado;  

 

Até o final do 6° (sexto) ano, a totalidade dos resíduos recebidos na planta 

deverá ser processada com a finalidade de aproveitamento. 

 

Até o final do 6° (sexto) ano, o rejeito do processamento dos resíduos com a 

finalidade de aproveitamento deverá ser inferior a 15% (quinze por cento) do total 

processado;  
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O processamento com a finalidade de aproveitamento deverá contemplar 

alternativas de triagem de materiais para reuso ou reciclagem, produção de 

composto orgânico ou outras formas de aproveitamento da parcela orgânica dos 

resíduos e aproveitamento para fins energéticos.  

 

O aproveitamento dos resíduos deverá atender as seguintes proporções: 

 

Dos resíduos processados: 

 

 No mínimo, 10% (dez por cento) deverão ser triados para reuso ou 

reciclagem;  

 5% (cinco por cento) até o final do terceiro ano, 10 % (dez por cento) do início 

do quarto ano até o final do quinto ano e 15 % (quinze por cento) até o final do 6° 

(sexto) ano, deverão ser destinados à produção de composto orgânico; e  

 O restante deverá ter outras formas de aproveitamento.  

 
O produto final do processo de compostagem deverá atender as 

especificações que permitam classificá-lo como fertilizante orgânico classe “C”, 

definidas na Instrução Normativa nº 23, de 31 de agosto de 2005 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 
Para a produção de composto orgânico, de acordo com a sua natureza física, 

deverá atender a especificação granulométrica apresentada na Tabela 6.5. 
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Tabela 6.5 - Especificação Granulométrica para o Composto. 

ESPECIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA NATUREZA 
FÍSICA  Peneira Passante Retido 

Granulado  4mm (ABNT n° 5) 95% mínimo 5% máximo 

 1,0mm ( ABNT n° 

18) 

5% máximo 95% mínimo 

Pó  2.0mm (ABNT n° 

10) 

100% 0% 

 0,84mm (ABNT 

n°20) 

70% mínimo 30% máximo 

 0,3mm (ABNT n° 

50) 

50% mínimo 50% máximo 

Farelado  3,36mm (ABNT n° 

6) 

95% mínimo 5% máximo 

 0,5mm (ABNT n° 

35) 

25% mínimo 75% máximo 

4,8mm (ABNT n°4) 100% 0% Farelado Grosso  

1,0mm (ABNT n° 

18) 

20% mínimo 80% máximo 

 

Para aplicação no solo, o composto produzido deverá atender, no mínimo, a 

especificação apresentada na Tabela 6.6. 
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Tabela 6.6 - Especificação para o composto 

GARANTIA VALOR 

Umidade (max.)  50% 

N total (min.)  1% 

* Carbono Orgânico (min.)  15% 

*, ** CTC  Conforme Declarado 

pH (min.)  6.5 

Relação C/N (máx.)  18 

* Relação CTC/C (min.)  20 

Soma NPK, NP,NK, PK  Conforme Declarado 
* Valores expressos em base seca, umidade determinada a 65 ºC  
** CTC: capacidade de troca catiônica 

 

 

Adicionalmente, o composto produzido deverá atender os limites máximos de 

contaminantes admitidos em fertilizantes orgânicos definidos na Instrução Normativa 

nº 27, de 05 de junho de 2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, apresentada na Tabela 6.7. 
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Tabela 6.7 - Limites máximos de contaminantes para fertilizantes. 

Contaminante Valor máximo admitido 

Arsênio (mg/kg)  20,00 

Cádmio (mg/kg)  3,00 

Chumbo (mg/kg)  150,00 

Cromo (mg/kg)  200,00 

Mercúrio (mg/kg)  1,00 

Níquel (mg/kg)  70,00 

Selênio (mg/kg)  80,00 

Coliformes termotolerantes – número 

mais provável por grama de matéria se-

ca ( NMP/g de MS)  

1.000,00 

Ovos viáveis de helmintos – número por 

quatro gramas de sólidos totais (n°em 

4g ST)  

1,00 

Salmonella sp  Ausência em 10g de matéria seca 

 

A separação de recicláveis a partir do resíduo bruto deverá, necessariamente, 

ser efetuada de forma mecanizada, evitando o contato direto de pessoas com o 

resíduo.  

 

Será admitida separação manual a partir do material reciclável resultante da 

segregação mecanizada, desde que sejam garantidas condições seguras de saúde 

ocupacional. 

 

As tecnologias propostas deverão prever a não geração ou a minimização da 

geração de líquidos efluentes.  

 

Os líquidos efluentes do aterro sanitário deverão ser submetidos a tratamento 

que não implique no seu lançamento em corpo hídrico receptor. 
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Independente da tecnologia proposta, a CONCESSIONÁRIA deverá prever 

em seu projeto o recebimento da totalidade dos resíduos gerados nos municípios 

abrangidos pela CONCESSÃO, durante sua vigência. 

 

O uso das tecnologias de aproveitamento de materiais poderá ser feito de 

forma progressiva, de acordo com as metas a serem atendidas ao longo do período 

da CONCESSÃO. 

 

 

6.2.1.2 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

Após a implantação completa do sistema, no 6° (sexto) ano de execução dos 

serviços objeto da CONCESSÃO, e dali sucessivamente a cada período de 05 

(cinco) anos, será feita a avaliação sobre a necessidade de atualização tecnológica 

do sistema, por parte da CONCESSIONÁRIA e submetida à avaliação do 

CONSÓRCIO; 

 

A adoção de novas tecnologias no tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos domiciliares, proposta pela CONCESSIONÁRIA, será feita, após a 

implantação completa do sistema, mediante prévia análise e aprovação de estudo 

de viabilidade técnica, ambiental e econômica, por parte do CONSÓRCIO. 

 

Quando aprovado o uso da tecnologia proposta, serão definidas as condições 

em que se dará a sua implantação, considerando especialmente os aspectos 

ambientais e os relacionados ao investimento necessário e a geração de receitas 

alternativas.  
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6.2.1.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Para a manutenção regular dos serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá 

atender as determinações e especificações técnicas mencionadas no Edital de 

Concorrência 001/2007, considerando o prazo de vigência e a geração de resíduos 

durante a CONCESSÃO. 

 

 

6.2.1.4 PROJETO 

 

No desenvolvimento, implantação e operação do SIPAR deverão ser 

atendidas todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a 

legislação ambiental aplicável.  

 

Na fase de requerimento da LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO a 

CONCESSIONÁRIA apresentará o Projeto, de forma clara e objetiva, composto por: 

 

a) Lay-out do SIPAR, contendo distribuição da infra-estrutura e equipamentos 

necessários ao tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, 

em escala 1:5.000 ou outra que permita a observação dos elementos do 

projeto; 

 

b) Planta(s) baixa(s) das instalações previstas para as unidades de 

tratamento e disposição final dos resíduos, em escala 1:500 ou outra que 

permita a observação dos elementos do projeto, bem como outros 

documentos que a CONCESSIONÁRIA julgar necessários à sua elucidação; 

 

c) Memorial descritivo do sistema de recepção e controle das quantidades de 

resíduos recebidas no SIPAR e em cada unidade de tratamento ou 

destinação que o compõe;  
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d) Descrição qualitativa e quantitativa dos efluentes e rejeitos de cada 

unidade do SIPAR;  

 

e) Discriminação e descrição do sistema de captação, tratamento e controle 

dos efluentes e rejeitos, demonstrando sua eficiência;  

 

f) Previsão de instalações para atendimento de visitantes e desenvolvimento 

de programa de educação ambiental;  

 

g) Plano de Trabalho para operação do SIPAR, que deverá contemplar o 

contidos nos itens (h), (i), (j), (l), (m), (n), (o) a seguir;  

 

h) Descrição e especificação das fases de implantação e operação do projeto;  

 

i) Detalhamento e dimensionamento do sistema de tratamento indicando 

todas as fases e a sua eficiência;  

 

j) Balanço hídrico do sistema de tratamento;  

 

k)        Balanço de massa do sistema de tratamento;  

 

l) Programa de monitoramento dos efluentes líquidos, gasosos, de águas 

subterrâneas e do solo;  

 

m) Programa de monitoramento da estabilidade do maciço do aterro 

sanitário;  

 

n)      Dimensionamento de equipamentos, veículos, materiais e pessoal para 

a operação do SIPAR;  
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o)     Descrição do sistema informatizado de controle de pesagem para os 

resíduos que serão tratados ou dispostos no SIPAR, bem como dos produtos 

resultantes do tratamento, garantindo o acesso sobre os dados de controle ao 

CONSÓRCIO;  

 

p)   Projeto para Obtenção de Créditos de Carbono, caso o sistema 

tecnológico proposto contemple alguma alternativa que possa ter resultado na 

redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), no nível de 

detalhamento de Nota de Intenção de Projeto (PIN);  

 

q)     Plano de encerramento da operação do SIPAR, a ser executado ao final 

do contrato. 

 

Além dos itens descritos acima, para obtenção da LICENÇA AMBIENTAL DE 

INSTALAÇÃO, ainda será apresentado o Cronograma de Execução dos Serviços da 

CONCESSÃO, e os seguintes documentos constantes do projeto executivo: 

 

a) Plantas detalhadas em escala 1:2000, contendo locação das unidades 

de tratamento que compõe o SIPAR, acessos, sistema viário, edificações e 

plantas planialtimétricas;  

b) Investigações geotécnicas realizadas;  

c) Análise de qualidade dos corpos d’água no interior e no entorno, 

inclusive lençol freático; 

d) Acessos e vias de serviço: projeto de pavimentação, projeto de 

iluminação, projeto de drenagem e projeto de adequação de acesso para 

garantir a segurança da entrada, circulação e saída de veículos;  

e) Edificações: Projeto de fundações, Projeto de Superestrutura, Projeto 

Arquitetônico/Urbanístico, Projeto de instalação hidrosanitária, Projeto de 

instalação elétrica e de comunicação, Projetos de redes externas 

(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, suprimento 

de energia elétrica, drenagem de águas pluviais e de rede de comunicação);  
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f) Projeto de drenagem de águas pluviais;  

g) Projeto de captação e drenagem de líquidos efluentes: Detalhe de 

coleta de líquidos efluentes, caixas, canaletas e respectivos projetos 

estruturais; 

h) Projeto de tratamento de líquidos efluentes, em escala 1:500;  

i) Projeto do sistema de captação, recuperação e tratamento de gases;  

j) Projeto de iluminação;  

k) Descrição detalhada do funcionamento das unidades de tratamento, 

contemplando todas as etapas, desde a recepção dos resíduos, tratamento 

de disposição final dos mesmos;  

l) Manual de operação das unidades de tratamento;  

m)    Manual de operação do sistema de coleta e tratamento de líquidos 

efluentes;  

n) Manual de operação do sistema de coleta, recuperação e tratamento 

dos gases;  

o) Manual do sistema de monitoramento ambiental, incluindo 

monitoramento de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solo, ar e 

água do “run-off”;  

p) Projeto de sinalização de tráfego e de orientação aos motoristas e 

operadores de máquinas;  

q) Especificações técnicas de todos os equipamentos, máquinas e 

serviços a serem executados e aplicados na obra;  

r) Projeto de expansão das unidades de tratamento para todo o período 

de duração da CONCESSÃO; 

 

Os projetos executivos das obras e instalações serão acompanhados da 

indicação dos respectivos responsáveis técnicos;  
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6.2.1.5 EXECUÇÃO DA OBRA  

 

A seguir serão apresentadas as especificações técnicas para a execução das 

obras necessárias à implantação e operação do SIPAR. 

 

Serviços de Topografia 
 

O CONSÓRCIO indicará os pontos de amarração do eixo do traçado e 

referências de nível (RN) que julgar necessários e suficientes para possibilitar a 

locação das obras;  

 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a amarração dos “off-sets” 

de projeto, levantamento de seções transversais, nivelamento de controle 

geométrico durante a execução da obra e de serviços complementares. 

 

 

Controle Tecnológico  
 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar todos os controles necessários para 

assegurar que a qualidade dos materiais empregados e dos produtos esteja em 

conformidade com as especificações. Os ensaios e verificações serão executados 

sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e aprovados pelo CONSÓRCIO. Os 

materiais que não satisfizerem às exigências das especificações não poderão ser 

utilizados nos serviços.  

 



 

  70 

Vias de Serviço 
 

Serão utilizadas para permitir o acesso dos veículos coletores ao SIPAR e 

ainda para circulação interna no sistema. 

 

As vias de serviço do SIPAR deverão oferecer garantia de tráfego em 

períodos secos e chuvosos. 

 

Sistema de Tratamento de Líquidos Efluentes  
 

Os líquidos efluentes captados deverão ser submetidos a um sistema de 

tratamento previamente aprovado pelo Instituto Ambiental do Paraná.  

 

Os líquidos efluentes do aterro sanitário deverão ser submetidos a tratamento 

que não implique no lançamento em corpo hídrico receptor.  

 

Instalações Prediais  
 

As instalações prediais mínimas previstas são: 

 

Prédio administrativo com instalações independentes para uso próprio e para 

o CONSÓRCIO, sendo que esta última deverá ter área mínima de 60 (sessenta) m², 

dotada de aparelho de ar condicionado dimensionado para uso e dimensões da sala, 

geladeira, aparelho telefônico com linha, 03 (três) microcomputadores de última 

geração interligados ao sistema de pesagem, 01 (impressora), mobiliário (mesas e 

cadeiras) considerando 05 (cinco) funcionários, e banheiro exclusivo, provido de 

chuveiro, lavatório e vaso sanitário. 

 

Sala para atendimento de visitantes, palestras e atividades de educação 

ambiental, com instalações mínimas para 50 (cinqüenta) pessoas, dotada de 

aparelho de televisão de 29 (vinte e nove) polegadas, reprodutor de DVD (“DVD 



 

  71 

player”), “data-show”, tela de projeção, microfone, amplificador, 02 (duas) caixas de 

som, aparelho de ar condicionado dimensionado para uso e dimensões da sala, 

mesa e cadeira para palestrante e cadeiras para acomodar 50 (cinqüenta) pessoas. 

Deverá possuir banheiros masculino e feminino independentes e exclusivos, dotados 

de lavatório e vaso sanitário.  

 

Refeitório e vestiários especificados conforme as normas do Ministério do 

Trabalho.  

 

Instalações para ferramentaria, borracharia e manutenção de veículos e 

equipamentos.  

 

Guaritas em todos os acessos, dotadas de cancela. 

 

Casa de balança equipada com ar condicionado dimensionado para o uso e 

dimensões da sala, dotada de banheiro com lavatório e vaso sanitário. A casa de 

balança deverá ser posicionada de forma a impedir a formação de fila de espera na 

rua. 

 

Deverão ser instaladas 02 (duas) balanças rodoviárias para pesagem dos 

caminhões, ambas com capacidade mínima de 60 (sessenta) toneladas, com 

plataforma mínima de 18 (dezoito) metros de comprimento por 03 (três) metros de 

largura, totalmente eletrônicas com células de carga, sem sistema de alavanca, com 

indicação simultânea de peso bruto, líquido e tara. Deverá contar com módulo 

indicador digital e saída para computador (dotado de placa fax-modem, para envio 

de informações “on line”), interligado com módulo controlador com teclado 

alfanumérico progamável para indicação de hora, data, número consecutivo, placa e 

demais informações consideradas essenciais. O sistema deverá prever a instalação 

de célula fotoelétrica para identificação dos veículos. Deverá ser dotada de sistema 

de proteção contra descargas elétricas. 
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As unidades que compõem o SIPAR deverão ser dotadas de sistema de 

pesagem, controle e registro de entradas e saídas de resíduos ou subprodutos, que 

serão utilizadas para fins de acompanhamento do cumprimento das metas da 

CONCESSÃO e do desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

 

Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias 
 

Os projetos e a execução dos mesmos deverão obedecer às normas das 

operadoras locais, cabendo a CONCESSIONÁRIA todas as medidas técnicas e 

administrativas para implantá-los; 

 

Deverá ser implantado sistema de comunicação interna interligando as 

Guaritas, Balanças, CONSÓRCIO e Administração da CONCESSIONÁRIA.  

 

 

6.2.1.6 OPERAÇÃO DO SISTEMA  

 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as 

especificações contidas na Concorrência 001/2007, nos Projetos Apresentados, 

condicionantes do licenciamento ambiental, obedecendo as posturas, normas 

técnicas, padrões e restrições pertinentes a cada serviço específico, bem como a 

legislação aplicável.  

 

O Plano de Trabalho para operação fornecido pela CONCESSIONÁRIA na 

fase de licitação, deverá ser rigorosamente seguido durante a operação do SIPAR.  
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6.2.1.7 VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

 

A quantidade, as marcas, os modelos, a capacidade, e outras características 

dos veículos e equipamentos, ficam a critério da CONCESSIONÁRIA, desde que 

sejam garantidas as condições adequadas, suficientes e eficientes de execução dos 

serviços. 

 

Os veículos automotores, máquinas e equipamentos apresentados pela CON-

CESSIONÁRIA deverão ser adequados e compatíveis com o tipo de serviço e estar 

disponíveis de acordo com o cronograma estabelecido.  

 

Os veículos e máquinas que trabalharem no turno da noite deverão possuir 

equipamentos de sinalização (giroflex ou similar).  

 

A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita, obrigatoriamente, de 

acordo com as cores e dizeres padrões, determinados pelo CONSÓRCIO.  

 

Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão atender a 

legislação ambiental referente a emissão de ruídos e poluentes atmosféricos.  

 

Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ser mantidos pela 

CONCESSIONÁRIA em perfeitas condições de operação, abrangendo: perfeito 

funcionamento do velocímetro e odômetro, perfeito estado de conservação, pintura e 

limpeza geral dos veículos e equipamentos.  

 

Em nenhuma hipótese, veículos, máquinas, equipamentos e pessoal poderão 

ser deslocados para execução de outros serviços que não os constantes nos planos 

de trabalho, sem a prévia autorização do CONSÓRCIO. 
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6.2.1.8 PESSOAL  

 

Caberá a CONCESSIONÁRIA a admissão dos funcionários necessários ao 

desempenho dos serviços concedidos, correndo por sua conta, os encargos 

necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

comerciais e outras, bem como indenização de acidentes de trabalho, respondendo 

a CONCESSIONÁRIA pelos danos causados, por seus empregados, auxiliares e 

prepostos, ao patrimônio público ou a outrem. 

 

Os funcionários admitidos pela CONCESSIONÁRIA deverão possuir 

capacidade física e qualificação que os capacite a executar os serviços inerentes ao 

empreendimento.  

 

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do 

pessoal da CONCESSIONÁRIA, a execução de outra tarefa que não seja objeto do 

empreendimento.  

 

Será terminantemente proibido aos empregados da CONCESSIONÁRIA 

ingerir ou estarem sob efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas e de 

solicitar gratificações ou donativos de qualquer espécie, durante a execução dos 

serviços.  

 

Os funcionários da área operacional, deverão apresentar-se uniformizados e 

asseados, com camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados e demais 

equipamentos de segurança e proteção individual, como luvas, capas protetoras em 

dias de chuva, coletes-refletores, boné, entre outros, específicos para cada tipo de 

serviço.  

 

Os uniformes deverão obedecer às cores padrões, dizeres e logotipos 

estabelecidos pelo CONSÓRCIO. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá manter, no mínimo, um engenheiro 

responsável técnico para supervisionar a execução dos serviços concedidos.  

 

Os funcionários deverão ser vacinados e fazer exames clínicos 

periodicamente, de acordo com as suas atividades, e exigências da legislação de 

saúde ocupacional. 

 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por todas as conseqüências 

decorrentes de sinistros, da ordem que for, ocasionados pelos seus equipamentos, 

máquinas ou veículos e/ou dolo ou culpa de seus funcionários ou terceiro a seu 

serviço.  

 

 

6.2.1.9 SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE  

 

O SIPAR deverá possuir sistema informatizado de controle para as operações 

de entrada, saída de materiais no sistema e em cada uma das unidades de 

tratamento e disposição final previstas. 

 

O sistema de pesagem e controle das unidades de tratamento e disposição 

final deverá ser composto por dispositivo de pesagem dimensionado de forma a 

atender as expectativas de movimentação de resíduos, dispositivo de registro e 

armazenamento das informações. 
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6.3 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

 

A proposta de implantação prevê a utilização da área livre de vegetação, e a 

não intervenção em qualquer recurso hídrico. 

 

A proposta de uso para cada área com viabilidade de implantação do 

empreendimento é apresentada nas plantas de uso das áreas em anexo. 
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7 ASPECTOS LEGAIS 
 

 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. 

 

Foi instituído pela Lei n° 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente, 

devidamente regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90, que estabelece a 

obrigatoriedade de Licenciamento Ambiental para Atividades Potencialmente 

Poluidoras, em três fases: Licença Prévia, Licença de Implantação e Licença 

de Operação, prevendo a competência do CONAMA para fixar as atividades 

sujeitas ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, o qual regulamentou o 

procedimento através de uma série de Resoluções, das quais as mais 

relevantes ao tema são as de n° 001/86 e 237/97. 

 

O Estudo de Impacto Ambiental, e o respectivo Relatório de Impacto 

tratam-se de importantes instrumentos ambientais, a fim de proceder um 

efetivo levantamento dos impactos que podem vir a ser causados pela 

instalação do empreendimento proposto. 

 

Com previsão Constitucional, torna-se um dos institutos basilares da 

legislação ambiental, na busca de conciliar o desenvolvimento econômico com 

o Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado. 
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O artigo 225 da Constituição Federal de 1988, dispõe que: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial a 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.” 

 

Assim dispondo, erige o Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado à 

qualidade de Bem Jurídico, com características de Bem Coletivo sobre o qual 

têm direito mesmo àqueles que ainda sequer nasceram. 

 

Nestes termos, o inciso IV do § 1o do referido artigo determina que, para 

assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao Poder Público exigir, na 

forma da lei, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, para a instalação de obra ou 

atividade considerada potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, bem como dar-lhe a devida publicidade. 

 

Ressalte-se que erigido a exigência constitucional o Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental, torna-se determinação inafastável para a legislação 

infraconstitucional, que não poderá em hipótese alguma deixar de observá-lo. 

 

Ademais também, constitucionalmente, encontramos previsão no inciso 

VI do artigo 170, determinando que a ordem econômica, fundar-se-á na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado dentre 

outros o princípio da defesa do meio ambiente. 

 

O que significa dizer que toda e qualquer atividade econômica 

desenvolvida deve ser orientada no sentido de possibilitar a todos existência 
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digna, que somente poderá ser atingida em um meio ambiente adequado e 

ecologicamente equilibrado, tratando-se pois de requisito essencial. 

Em semelhante sentido, já em âmbito estadual, a Constituição do 

Estado do Paraná, traz a previsão do EPIA no inciso V, §1o do artigo 207, 

exigindo “para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e 

operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente, do qual se dará publicidade”. 

 

Já de maneira mais específica, a Resolução 237/97 do CONAMA, prevê, 

em seu artigo 3o, a obrigatoriedade de realização do Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental para empreendimentos 

e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, bem como determinando sua 

publicidade. 

 

Traz por fim em forma de Anexo, extensa lista de atividades que por 

suas características obrigatoriamente devem previamente proceder o Estudo 

de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental, a fim de 

se verificar e mensurar as conseqüências e a viabilidade da execução da 

atividade em determinado local e na forma do projeto. 

 

A Resolução do 01/86 do CONAMA, em sentido análogo a 237/1997, 

estabelece diretrizes e critérios básicos para a elaboração do Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental, e em seu artigo 2o, relaciona atividades que, 

dentre outras, dependerão de tal elaboração, como requisito para seu 

licenciamento, e dentre estas, o inciso X elenca “Aterros sanitários, 

processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;” 
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7.1 REQUISITOS LEGAIS DO EIA – RIMA. CONTEÚDO MÍNIMO 

 

Para que atinja seus objetivos, segue uma série de requisitos legais, 

previstos principalmente na Resolução 01/86 e 237/97 do CONAMA, e 

regulamentado de forma detalhada pela Resolução 031/98 da SEMA – Paraná, 

apresentando caráter eminentemente interdisciplinar, calcado em uma visão 

holística que deve levar sempre em conta o conjunto de interferências e inter-

relações no meio em que será inserido o empreendimento. 

 

Sabe-se hoje que um dos maiores erros do ser humano foi tratar os 

fenômenos da natureza como se fossem partes separadas, estudando-os de 

maneira isolada, sem a necessária imbricação dos conhecimentos 

desenvolvidos nas diversas áreas das ciências, e é exatamente para suprir tais 

deficiências que o Estudo de Impacto Ambiental e o subseqüente Relatório, 

apresentam este caráter interdisciplinar, ou como afirmam alguns autores, 

transdisciplinar. 

 

Assim, dispõe o artigo 5º da Resolução 01/86, que o Estudo Impacto 

Ambiental, “além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos 

expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente” deverá observar a 

algumas diretrizes gerais, como: 

 

I – Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 

projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II – Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 

gerados nas fases de implementação e operação da atividade; 
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III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

IV – Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

 

Também deverá observar as diretrizes específicas que o órgão 

licenciador estabelecer. 

 

Já o Relatório de Impacto Ambiental é o instrumento através do qual 

serão apresentadas as conclusões obtidas durante a Realização do Estudo de 

Impacto Ambiental. 

 

Especificando de forma mais detalhada, as exigências e requisitos do 

licenciamento ambiental, dentre eles do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental, temos a Resolução da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná - SEMA, de nº 

031/98. 

 

Cabe observar que a supracitada Resolução traz inclusive restrições e 

requisitos técnicos que devem ser observados para a viabilidade de 

licenciamento da atividade específica de Disposição Final de Resíduos Sólidos, 

e demais processos a serem executados no empreendimento ora proposto. 

 

Também indispensável para atingir seus objetivos, é o momento da 

Audiência Pública, fase em que se dá efetiva publicidade aos resultados do 

estudo prévio de impacto ambiental, e onde serão amplamente demonstrados e 

discutidos os benefícios e ônus acarretados pelo empreendimento proposto. 
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Verificados, pois, todos os requisitos e fases necessários e 

indispensáveis ao fiel cumprimento da normatização concernente ao EIA/RIMA, 

deve-se passar à análise das normas legais e infra-legais levantadas, cabíveis 

à atividade proposta, e suas principais determinações, as quais devem ser 

observadas para a necessária adequação legal. 

 

 

 

7.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

 
Constituição Federal 
 

Artigos 170, 182 e 225. Dispõem sobre 

política urbana e defesa do meio 

ambiente. 

 
Leis 
 

Ementas 

Lei nº 3.924, de 26.07.61 Dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos. 
Lei nº 4.771, de 15.08.65 Institui o Código Florestal. 

Lei no 6.766, de 19.12.79 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo 

Urbano e dá outras Providências.  

Lei nº 6.938, de 31.08.81 Dispõe sobre a política nacional do meio 

ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

Lei nº 7.802, de 11.07.89 Dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a 
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propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras 

providências. 

Lei nº 7.803, de 18.07.89 Altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e revoga as Leis nºs 

6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, 

de 7 de julho de 1986. 

Lei nº 7.804, de 18.07.89 Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, a 

Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a 

Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980, e dá 

outras providências.  

Lei nº 9.433, de 08.01.97 Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da 

Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 

dezembro de 1989. 

Lei nº 9.605, de 12.02.98  
 

Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências 
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Lei nº 9.782, de 26.01.99 Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. 

 

Lei no 9.795, de 27.04.99 Dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

Lei no 10.257, de 10.07.01 Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras 

providências. 
Lei nº 11.428, de 22.12.06. 

 

Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 

e dá outras providências. 

Lei nº 11.445, de 05.01.07 Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, 

de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de 

junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de 

maio de 1978; e dá outras providências. 

 
Decretos 
 

 

Decreto nº 24.643, de 10.07.34 Decreta o Código de Águas. 

Decreto-Lei nº 221, de 28.02.67  Dispõe sobre Proteção a Pesca e inclui 

definição de poluição das águas, por 

efluentes, e resíduos sólidos.  
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Decreto-Lei nº 1.413, de 
14.08.75 

Dispõe sobre o Controle da Poluição do 

Meio-Ambiente Provocada por Atividades 

Industriais. 

Decreto nº 76.389, de 03.10.75 Dispõe sobre as Medidas de Prevenção e 

Controle da Poluição Industrial de que 

trata o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de 

agosto de 1975, e dá outras providências. 

Decreto-Lei nº 2.057, de 
23.08.83 

Altera e revoga dispositivos do Decreto-lei 

nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, que 

dispõe sobre a proteção e estímulos à 

pesca, alterado pela Lei nº 6.276, de 01 

de dezembro de 1975. 

Decreto nº 96.044, de 18.05.88 Aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, e dá 

outras providências.  

Decreto nº 98.816, de 11.01.90 Regulamenta a Lei nº 7.802, de 1989, que 

dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a 

importação, exportação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 99.274, de 06.06.90 Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril 
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de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, que dispõem, respectivamente 

sobre a criação de Estações Ecológicas e 

Áreas de Proteção Ambiental e sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, e dá 

outras providências. 

Decreto nº 875, de 19.07.93  Promulga o Texto da Convenção sobre o 

Controle de Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos Perigosos e seu Depósito 

Decreto nº 2.350, de 15.10.97  Regulamenta a Lei nº 9.055, de 1º de 

junho de 1995, que dispõe sobre Amianto, 

e dá outras providências 

Decreto nº 3.179, de 21.09.99 Regulamenta Lei nº 9.605/98, dispondo 

sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências 

Decreto nº 3.665, de 20.12.00 Dá nova redação ao Regulamento para a 

Fiscalização de Produtos Controlados 

pelo Exército (R-105). 

 
Resoluções 
 

 

Resolução CONAMA nº 01, de 
23.01.86 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 

gerais para o Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA.  

Resolução CONAMA nº 05, de 
15.06.88 

Dispõe sobre o licenciamento de obras de 

saneamento básico. 
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Resolução CONAMA nº 01, de 
08.03.90 

Dispõe sobre critérios e padrões de 

emissão de ruídos, das atividades 

industriais. 

Resolução CONAMA nº 08, de 
08.03.90 

Estabelece limites máximos de emissão 

poluentes no ar por fontes fixas. 

Resolução CONAMA nº 02, de 
22.08.91 

Dispõe sobre Disposição Final de Cargas 

Deterioradas, Contaminadas, Fora de 

Especificação ou Abandonadas, e dá 

outras providências.  

Resolução CONAMA nº 06, de 
19.09.91 

Dispõe sobre a incineração de resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimentos 

de saúde, portos e aeroportos. 

Resolução CONAMA nº 08, de 
19.09.91  

Dispõe sobre a entrada no país de 

materiais residuais. 

Resolução CONAMA nº 05, de 
05.08.93 

Estabelece definições, classificação e 

procedimentos mínimos para o 

gerenciamento de resíduos sólidos 

oriundos de serviços de saúde, portos e 

aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários. 

Resolução CONAMA nº 09, de 
01.10.93  

Estabelece definições e torna obrigatório o 

recolhimento e destinação adequada de 

todo o óleo lubrificante usado ou 

contaminado. 

Resolução CONAMA nº 23, de 
12.12.96  

Dispõe sobre a Importação de Resíduos 

Perigosos. 

Resolução CONAMA nº 237, de 
22.12.97 

Regulamenta os aspectos de 

licenciamento ambiental estabelecidos na 



 

12 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA nº 257, de 
30.06.99 

Estabelece que pilhas e baterias que 

contenham em suas composições 

chumbo, cádmio, mercúrio e seus 

compostos, tenham os procedimentos de 

reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final ambientalmente 

adequados. 

 

Resolução CONAMA nº 258, de 
30.06.99  

Determina que as empresas fabricantes e 

as importadoras de pneumáticos ficam 

obrigadas a coletar e dar destinação final 

ambientalmente adequadas aos pneus 

inservíveis. 

Resolução CNRH nº 05/00   Dispõe sobre a Formação e 

Funcionamento dos Comitês das Bacias 

Hidrográficas 

Resolução CNRH nº 12/00  Dispõe sobre o enquadramento de corpos 

d’água em classes conforme usos, a ser 

procedido pelos órgãos competentes. 

Resolução CNRH nº 15/01  Dispõe sobre a formulação de diretrizes 

para a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos 

determinando que deverá ser considerada 

a interdependência das águas superficiais, 

subterrâneas e meteóricas, e determina 

cuidados especiais com poços. 

Resolução CNRH nº 16/01  Recursos Hídricos outorga do direito de 
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uso com base na Lei nº 9.433/97 

Resolução RDC – MS ANVS nº 
17/01 

Aprova o Regulamento Técnico anexo, 

com vistas a promoção da vigilância 

sanitária de viajantes, embarcações que 

operem transportes de cargas e/ou 

viajantes, portos, organizados e terminais 

aquaviários instalados no território 

nacional, bem como da prestação de 

serviços de interesse da saúde pública e 

produção e circulação de bens em 

embarcações e terminais portuários, 

inclusive destinação final de Resíduos. 

Resolução CONAMA nº 275, de 
25.04.01 

Estabelece Código de Cores para 

diferentes tipos de resíduos. 

Resolução CONAMA nº 307, de 
05.07.02 

Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 308, de 
21.03.02 

Licenciamento Ambiental de sistemas de 

disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos gerados em municípios de 

pequeno porte. 

Resolução CONAMA nº 313, de 
29.10.02 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais. 

Resolução CONAMA nº 316, de 
29.10.02 

Dispõe sobre procedimentos e critérios 

para o funcionamento de sistemas de 

tratamento térmico de resíduos 

Resolução CONAMA nº 330, de 
25.04.03 

Institui a Câmara Técnica de Saúde, 

Saneamento Ambiental e Gestão de 

Resíduos. 
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Resolução CONAMA nº 358, de 
04.05.05 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde e 

dá outras providências. 

 
Portarias / Instruções 
 

 

Portaria MINTER nº 53/79 Dispõe que os projetos específicos de 

tratamento e disposição de resíduos 

sólidos ficam sujeitos à aprovação do 

órgão estadual de controle da poluição e 

de preservação ambiental. 

Portaria MINTER nº 92/80 Estabelece padrões, critérios e diretrizes 

relativos a emissão de sons e ruídos. 

Portaria MINTER nº 124/80 Estabelece normas para a localização de 

indústrias potencialmente poluidoras junto 

à coleções hídricas.  

Portaria SUREHMA/SEIN nº 
002/81 

Define os parâmetros de qualidade de ar 

atmosférico para o Estado do Paraná. 

Portaria IBAMA nº 84/96 Estabelece Procedimentos para efeito de 

registro e avaliação potencial poluidor 

agrotóxicos. 

Portaria IBAMA nº 85/96  Determina adoção de Programa interno 

controle de Emissão Fumaça Veículos 

Diesel 

Portaria Normativa IBAMA nº 
113/97  

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais 
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Portaria MMA nº 407/99 Aprova Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos 

Portaria MME ANP nº 125/99 Regulamenta as atividades de 

recolhimento, coleta e destinação final 

óleo lubrificantes. 

Portaria MMA nº 41/00 Regulamenta Resolução do CONAMA nº 

258/99. 

Instrução Normativa MMA nº 
04/00  

Estabelece Procedimentos emissão de 

outorga direito de uso de recursos hídricos 

com base na Lei nº 9.433/97 

Norma Regulamentadora nº 09  
 

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais Norma Trabalho com redação 

dada pela Portaria SSST nº 25, de 

20.12.1994 
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7.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

 
Lei Complementar 
 

Ementas 

Lei Complementar nº 111, de 
11.08.05 

Dispõe sobre o funcionamento das 

Regiões Metropolitanas do Estado 

do Paraná. 

 
Leis 
 

 

Lei nº 6.513, de 18.12.73 Dispõe sobre a proteção dos 

recursos hídricos contra agentes 

poluidores e dá outras providências. 

Lei nº 7.109, de 17.01.79 Institui o Sistema de Proteção do 

Meio Ambiente e adota outras 

Providências. 
Lei nº 7.827, de 29.12.83 Dispõe que a distribuição e 

comercialização no território do 

Estado do Paraná, de produtos 

agrotóxicos e outros biocidas, que 

ficam condicionados ao prévio 

cadastramento perante a Secretaria 

de Agricultura e a Secretaria do 

Interior e adota outras providências. 

Lei nº 8.935, de 07.03.89 Dispõe sobre requisitos mínimos 

para as águas provenientes de 

bacias mananciais destinadas ao 

abastecimento público e adota 

outras providências. 
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Lei nº 10.233, de 28.12.92 Institui a Taxa Ambiental e adota 

outras providências. 

Lei nº 11.054, de 11.01.95 Dispõe sobre a Lei Florestal do 

Estado do Paraná. 

Lei nº 12.493, de 22.01.99 Estabelece princípio, procedimentos, 

normas e critérios referentes a 

geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos no Estado do 

Paraná, visando controle da 

poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos 

ambientais e adota outras 

providências. 

Lei nº 12.726, de 26.11.99 Institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e adota outras 

providências. 

Lei nº 13.806, de 30.09.02 Dispõe sobre as atividades 

pertinentes ao controle da poluição 

atmosférica, padrões e gestão da 

qualidade do ar, conforme especifica 

e adota outras providências. 

Lei nº 14.582, de 22.12.04 

 
Altera o art. 7º da Lei nº 11.054, de 

11 de janeiro de 1995, que dispõe 

sobre a Lei Florestal do Estado do 

Paraná. 

Lei nº 15.001, de 26.01.06 
 

Altera o art. 7º, da Lei nº 11.054, de 

14 de janeiro de 1995, alterada pela 

Lei nº 14.582, de 28 de dezembro de 
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2004, que dispõe sobre a Lei 

Florestal do Estado do Paraná. 

Lei nº 15.698, de 27.11.07 Autoriza o Estado do Paraná a 

participar dos Consórcios 

Intermunicipais de Gestão de 

Resíduos Sólidos que especifica. 

Lei 12.248, de 31.07.98 Cria o Sistema Integrado de Gestão 

e Proteção dos Mananciais da RMC. 
Lei nº 15.456, de 15.01.07 Altera a Lei nº 12.493, de 22 de 

janeiro de 1999, que dispõe sobre 

princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos sólidos no Estado do 

Paraná, visando o controle da 

poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos 

ambientais. 

 
Decretos 
 

 

Decreto nº 5.316, de 17.04.74 Aprova o Regulamento da Lei nº 

6.513, de 18 de dezembro de 1973, 

que dispõe sobre a proteção dos 

recursos hídricos contra agentes 

poluidores. 

Decreto nº 857, de 18.07.79 Regulamenta a Lei nº 7.109, de 17 

de janeiro de 1979, que institui o 

Sistema de Proteção do Meio 
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Ambiente. 

Decreto nº 3.876, de 20.09.84 Aprova o Regulamento da Lei nº 

7.827, de 29 de dezembro de 1983 - 

Lei de Agrotóxicos, que dispõe sobre 

a comercialização, no território do 

Estado do Paraná, de produtos 

agrotóxicos e outros biocidas. 

Decreto nº 2.314, de 17.07.00 Regulamenta o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos - CERH/PR - 

Tendo em vista o disposto na Lei 

Estadual nº12.726, de 26/11/99 - 

SEPL – SEMA. 

Decreto nº 2.315, de 17.07.00 Normas e critérios para a instituição 

de comitês de Bacia Hidrográfica - 

SEPL – SEMA. 

Decreto nº 2.316, de 17.07.00 Regulamentar as normas, critérios e 

procedimentos relativos à 

participação de organizações civis 

de recursos hídricos junto ao 

Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - SEPL – 

SEMA. 

Decreto nº 2.317, de 17.07.00 A Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente – SEMA integra o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – SERGH/PR na 

qualidade de órgão executivo gestor 

e coordenador central do Sistema – 

SEPL – SEMA. 
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Decreto nº 4.514, de 23.07.01 Aprova o Regulamento da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA. 

Decreto nº 4.646, de 31.08.01 Dispõe sobre o regime de outorga 

de direitos de uso de recursos 

hídricos e adota outras providências 

– SEMA. 

Decreto nº 5361, de 26.02.02 Regulamento para a cobrança pelo 

direito de uso de recursos hídricos. 

Decreto nº 6.390, de 05.04.06 Declara as áreas de interesse de 

Mananciais de Abastecimento 

Público da Região Metropolitana de 

Curitiba e dá outras providências. 

Decreto nº 6674, de 03.12.02 Aprova o Regulamento da Lei nº 

12.493, de 1999, que dispõe sobre 

princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, 

acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos 

Resíduos Sólidos no Estado do 

Paraná, visando o controle da 

poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos 

ambientais e adota outras 

providências. 

 
Resoluções 
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Resolução SEIN nº 22/85. Secretaria 
de Estado do Interior (atual SEMA) 

Regula a Poluição do Meio Ambiente 

por Agrotóxicos e Biocidas. 

Resolução SEMA n° 031, de 24.08.98 
 

Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, autorização ambiental, 

autorização florestal e anuência 

prévia para desmembramento e 

parcelamento de gleba rural. 

Resolução CEMA nº 050, de 
18.10.05 

Deliberação Plenária, proíbe, no 

Estado do Paraná, o 

armazenamento o tratamento e/ou a 

disposição final de resíduos 

radioativos e explosivos; o 

armazenamento, o tratamento, o co-

processamento em fornos de 

cimento e/ou a disposição final de 

quaisquer tipos de resíduos de 

organocolorados, agrotóxicos e 

domissanitários, seus componentes 

e afins – incluindo solos, areias e 

outros materiais resultantes da 

recuperação de áreas ou de 

acidentes ambientais contaminados 

por organoclorados, agrotóxicos e 

domissanitários, oriundos de outros 

Estados da Federação e/ou de 

outros Países, adota outras 

providências e revoga Resoluções 

CEMA nº 006/2001 e nº 026/2002. 
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Resolução Conjunta SEMA/IAP/ 
SUDERHSA nº 01, de 21.08.06  
 

Estabelecer requisitos, critérios 

técnicos e procedimentos para a 

impermeabilização de áreas 

destinadas a implantação de Aterros 

Sanitários, visando à proteção e a 

conservação do solo e das águas 

subterrâneas. 

 
Portaria 
 

 

Portaria IAP nº 52, de 03.03.04 Dispõe sobre a emissão de Licença 

ou Autorização Ambiental, atinentes 

as obras de licenciamento 

estratégico. 
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7.4 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

7.4.1 CURITIBA 
 

 
Leis 
 

 
Ementas 

Lei nº 2.828, de 31.08.66 Institui o Plano Diretor de Curitiba e aprova as 

suas diretrizes básicas, para orientação e 

controle do desenvolvimento integrado do 

município, revogando as leis nº 1.875/60; 

1.951/60; 1.908/60; 2.100/61; 2.123/62; 

2.154/62. 
Lei nº 6.866, de 09.07.86 Dispõe sobre a coleta, transporte e destino de 

resíduos sólidos hospitalares (lixo hospitalar), 

e dá outras providências. 

Lei nº 7.162, de 22.04.88 Dispõe sobre a destinação final do lixo em 

aterros sanitários e dá outras providências. 

 

Lei nº 7.833, de 19.12.91 Dispõe sobre a política de proteção, 

conservação e recuperação do meio 

ambiente e dá outras providências. 

Lei nº 7.972, de 24.06.92 Dispõe sobre o Transporte de Resíduos e dá 

outras providências.  

Lei nº 9.380, de 30.09.98 Dispõe sobre a normatização para o 

transporte de resíduos no Município de 

Curitiba.  

Lei nº 9.800, de 03.01.00 Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo no Município de Curitiba e 

dá outras providências. 
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Lei nº 9.805 de 03.01.00 Cria o Setor Especial do Anel de 

Conservação Sanitário Ambiental e dá outras 

providências  

Lei nº 9.806, de 03.01.00 Institui o Código Florestal do Município de 

Curitiba, e dá outras providências.  

Lei nº 10.625, de 19.12.02 Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do 

bem estar e do sossego público e dá outras 

providências.  

Lei nº 11.095, de 08.07.04 Dispõe sobre as normas que regulam a 

aprovação de projetos, o licenciamento de 

obras e atividades, a execução, manutenção 

e conservação de obras no Município, e dá 

outras providências. 

Lei nº 10.220, de 02.07.01      
 

Autoriza o Poder Executivo a participar no 

Consórcio Intermunicipal e dá outras 

providências. 
 

 

 

 

Lei nº 12.317, de 03.07.07 
 

Ratifica protocolo de intenções do 

Consórcio Intermunicipal para 

gestão de resíduos sólidos 

urbanos, nos termos da Lei 

Federal nº 11.107, de 6 de abril 

de 2005, e Decreto Federal nº 

6.017, de 17 de janeiro de 2007 e 

dá outras providências. 

Lei nº 11.266, de 16.12.04 Dispõe sobre a adequação do 

Plano Diretor de Curitiba ao 

Estatuto da Cidade - Lei federal nº 
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10.257/01, para orientação e 

controle do desenvolvimento 

integrado do Município. 

 
Decretos 
                                      

 

Decreto nº 156, de 04.05.90 Estabelece procedimentos de 

utilização do Aterro Sanitário Sul 

(Caximba). 

Decreto nº 838, de 18.08.97 Institui o Relatório Ambiental 

Prévio no Município de Curitiba 

Decreto nº 1.120, de 24.11.97 Regulamenta o Transporte e 

Disposição de Resíduos de 

Construção Civil e dá outras 

providências. 

Decreto nº 194, de 04.03.00 Regulamenta o Art. 15, § 1º, 

inciso XVII, da Lei nº 9.800/00, 

estabelece condições especiais 

de aproveitamento para os 

terrenos integrantes do Setor 

Especial de Áreas Verdes, e dá 

outras providências.  

Decreto nº 983, de 26.10.04 Dispondo sobre a coleta, o 

transporte, o tratamento e a 

disposição final de resíduos 

sólidos no Município de Curitiba. 

 

Decreto nº 1.068, de 18.11.04 Institui o Regulamento do Plano 

Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil do 

Município de Curitiba e altera 
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disposições do Decreto nº 

1.120/97. 

Decreto nº 1.153, de 07.12.04 
 

Regulamenta os Arts. 7º e 9º, da 

Lei nº 7.833/91, institui o Sistema 

de Licenciamento Ambiental no 

Município de Curitiba e dá outras 

providências. 

Decreto nº 1.201, de 16.12.04 Estabelece categorias de 

resíduos provenientes de serviços 

de saúde que não podem ser 

dispostos no Aterro Sanitário da 

Caximba.  

 
Termo de Referência 
 

 

Termo de Referência de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) 

Tem por fim orientar a elaboração 

do PGRS conforme previsto no 

art. 33 do Decreto Municipal 

983/2004. 

 

 

7.4.2 FAZENDA RIO GRANDE 
 

 
Leis Complementares 
 

Ementas 

Lei Complementar nº 03, de 15.01.06 Institui o Código de Posturas do 

Município de Fazenda Rio Grande 

e dá outras providências 
Lei Complementar nº 04, de 15.09.06  Institui o Plano Diretor, estabelece 

objetivos, instrumentos e 
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diretrizes e dá outras providências 

para as ações de planejamento 

no município de Fazenda Rio 

Grande. 

Lei Complementar nº 06, de 15.09.06 Dispõe sobre o zoneamento de 

uso e ocupação do solo urbano 

do Município de Fazenda Rio 

Grande e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 08, de 15.09.06 Dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos no 

município de Fazenda Rio Grande 

e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 09, de 15.09.06 Define o Código de Obras das 

ações de iniciativa privada e 

pública no Município de Fazenda 

Rio Grande. 

 
Leis 
 

 

 

Lei nº 07, de 01.03.93 Dispõe sobre as ações de 

saneamento e vigilância sanitária, 

estabelecendo as sanções 

respectivas e dá outras 

providências. 
Lei nº 112, de 01.09.96 Cria a Zona Industrial II e dá 

outras providências. 

Lei nº 158, de 17.04.98 Dispõe sobre a política de 

desenvolvimento municipal e dá 

outras providências 
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Lei nº 30, de 25.06.01 Dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos no 

município de Fazenda Rio Grande 

e dá outras providências. 

Lei nº 31, de 25.06.01 Dispõe sobre o zoneamento do 

uso e ocupação do solo urbano 

do Município de Fazenda Rio 

Grande e dá outras providências. 

Lei nº 54, de 10.12.01 Institui o Código de Posturas do 

Município de Fazenda Rio Grande 

e dá outras providências. 

Lei nº 469, de 09.07.07 
 

Ratifica protocolo de intenções do 

Consórcio Intermunicipal para 

gestão de resíduos sólidos 

urbanos, nos termos da Lei 

Federal nº 11.107/2005. 
Lei nº 55, de 10.12.01 Define o Código de Obras das 

ações de iniciativa privada e 

pública sobre a morfologia da 

cidade. 

 
Decretos 
 

 

Decreto nº 76, de 22.11.94 Dispõe sobre a faixa de 

drenagem e faixa especial de 

fundo de vale e dá outras 

providências 

Decreto nº 87, de 02.03.95 Declara como de preservação 

ambiental as áreas que 

especifica. 
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Decreto nº 128, de 30.07.96 Cria a Área de Preservação 

Ambiental I 

Decreto nº 138, de 18.09.96 Altera as delimitações da Área de 

Preservação Ambiental do Rio 

Iguaçu. 

Decreto nº 297, de 26.06.00 Dá nova regulamentação à Lei nº 

70, de 27 de julho de 1995 e 

outras providências. (A Lei nº 

70/95, revogada, dispõe sobre o 

zoneamento de uso do solo do 

perímetro urbano da sede do 

Município, e dá outras 

providências). 

Decreto nº 1.664, de 16.01.07 Dispõe sobre a coleta, o 

transporte, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos 

sólidos no Município de Fazenda 

Rio Grande. 

Decreto nº 2.067, de 06.05.08 
 

Declara de utilidade pública para 

fins de desapropriação a área que 

discrimina, em favor do Consórcio 

Intermunicipal para gestão de 

resíduos sólidos urbanos. 

 

 

7.4.3 Mandirituba 
 

 
Leis 

 

 
Ementas 
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Lei nº 241, de 26.12.01 Estabelece taxa de disposição final de 

resíduos sólidos. 

Lei nº 295, de 06.06.03 Altera Lei nº 038 de 13 de fevereiro de 1995, e 

dá outras providências. (Obs.: por esta lei, 

incluiu-se na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente os seguintes Departamentos: de 

Administração, Jurídico, de Obras e Serviços, 

e de Licenciamento Ambiental). 

Lei nº 425, de 30.04.08 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal 

a alterar a Lei nº 337 de 23 de junho de 2005, 

a qual dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2006/2009. (Obs.: por esta lei foi 

incluída a seguinte meta para a Secretaria de 

Meio Ambiente: Participar de Consórcios 

Públicos para a Gestão de Resíduos Sólidos). 
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8 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

Segundo a Resolução CONAMA 1/86, nos estudos de impacto ambiental 

deve ser “definido os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”. 

 

As definições espaciais do presente estudo objetivaram estabelecer os 

espaços passíveis de sentirem os efeitos, negativos ou positivos, do 

empreendimento, tanto os espaços sujeitos aos efeitos diretos e indiretos, em curto, 

médio ou longo prazo e em seus diferentes meios (físico, biótico e antrópico). Os 

limites aqui definidos serão definidos de modo a englobar toda a região afetada em 

todos os meios, considerando-se que as áreas de influência para cada um possuem 

extensões diferentes. 

 

 Assim, definiremos agora as áreas de influência do empreendimento, 

denominadas: Área diretamente afetada (ADA), área de influência direta do 

empreendimento (AID) e área de influência indireta do empreendimento (AII). 

 

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

Considera-se área diretamente afetada, positiva ou negativamente, aquelas 

áreas em que os efeitos são produzidos por uma ou mais atividades tecnológicas do 

empreendimento. No caso do empreendimento proposto, considerando-se as 

características esperadas para os projetos e medidas mitigadoras, considerou-se a 

ADA como sendo a área total do empreendimento, onde será realizada a 

implantação de prédios, sistema de armazenamento de efluentes e circulação de 
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máquinas e equipamentos, ou seja, a área total de intervenção do projeto conforme 

ilustrado no desenho de intervenção da área em anexo, e as áreas de preservação 

no entorno desta.  

 

A área diretamente afetada para o meio biótico fauna possui delimitações 

diferenciadas, de acordo com as características de cada grupo, mas estima-se que 

os impactos negativos gerados pelo empreendimento não ultrapasse um raio de 

500m da borda da área do empreendimento. 

 

 

 

Área de Influência Direta (AID) 
 

Considerou-se a AID a área onde os efeitos são induzidos pela existência do 

empreendimento e não como conseqüência de uma atividade específica do mesmo. 

Conforme dito anteriormente, para cada meio (físico, biótico e antrópico) existe uma 

delimitação espacial de influencia (negativa ou positiva) por parte do 

empreendimento, considerando-se suas características, que são bastante diferentes. 

Assim, foi delimitado um raio a partir da ADA, com o objetivo de justapor as áreas de 

influência de cada meio em uma única área. Temos então a Área de Influência 

Direta – AID do empreendimento, considerando os meios físico e biótico, está 

contida num raio de 500 metros a partir da “borda” da área diretamente afetada – 

ADA.  
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Área de Influência Indireta (AII) 
 

A Área de Influência Indireta (AII) é definida como a área real ou 

potencialmente afetada pelos impactos indiretos da implantação e operação do 

empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema sócio-econômico que 

podem ser impactados pelas alterações ocorridas na área de influência direta. 

 

 Sendo assim, a Área de Influência Indireta será considerada, de um modo 

positivo, como sendo todos os municípios participantes do Consórcio Intermunicipal, 

pois o empreendimento visa receber os resíduos domésticos oriundos de todos. 

 

 As áreas de influência podem ser melhor visualizadas nas figuras abaixo: 

 

 



 

  4 

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII. 
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8.1 MEIO FÍSICO – SOLO 

 

 

Tendo em vista a relativa proximidade entre as três áreas estudadas, o 

Diagnóstico do Meio Físico será apresentado de forma conjunta, onde as 

características inerentes a cada área específica são apresentadas hora em conjunto 

hora em separado, dependendo da escala em que estes dados estão sendo 

apresentados. 

 

Aspectos Geomorfológicos, Geológicos, Hidrogeológicos e 
Geotécnicos. 

 

Este estudo contempla a caracterização do meio físico de três potenciais 

áreas e suas região de influência selecionadas para instalação do SIPAR da Região 

Metropolitana de Curitiba, denominadas Área de Curitiba, Área da Fazenda Rio 

Grande e Área de Mandirituba, todas localizadas a sul da área urbana de Curitiba. 

São abordados aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos e 

geotécnicos, com vistas a avaliação da capacidade ambiental de recepção de 

resíduos sólidos necessário ao licenciamento das referidas áreas na Região 

Metropolitana de Curitiba. Figura 8.1. 

 

A metodologia de levantamento contemplou a avaliação bibliográfica de 

informações geológicas, hidrogeológicas e geomorfológicas e planimétrica regionais 

e a aquisição, análise e interpretação de novos dados, obtidos de imagens de satélite 

TM-LANDSAT, fotos aéreas, de dados de observação de campo e dados 

topográficos. 
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8.1.1 METODOLOGIA 

 

O diagnóstico contemplou uma abordagem regional com base analise nos 

dados do acervo bibliográfico pré-existentes e avaliação de dados obtidos da 

interpretação de composição colorida de imagem do TM -LANDSAT escala de 

1:50.000, fotografias aéreas e dados topográficos  na escala de 1:10000. (Figura 8.2). 

Nos procedimentos de fotointerpretação foi utilizado o método lógico e sistemático de 

fotointerpretação, o qual considera as relações métricas e geométricas, grau e ordem 

de estruturação de elementos básicos de relevo e drenagem. 

 

A investigação na escala de detalhe (1:10000) da área de intervenção ainda 

em caráter preliminar, foi realizada a partir analise de dados bibliográficos, 

observações de campo com descrição de afloramentos e de relações de campo  e da 

sua inserção no contexto geológico regional. 

 

8.1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

As áreas analisadas localizam-se na Região Metropolitana de Curitiba, nos 

município de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mandirituba no estado do Paraná na 

altura das seguintes coordenadas planas E665000-N7165000; E667400-N7167500 

(Área Curitiba); E671600-N7157100; E673300-N7159650; (Faz Rio Grande) 

E665800-N7153400-E666600-N7154300 (Mandirituba). 
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8.1.3 PROCEDIMENTOS 
 

Foram confeccionados mapas regionais da geomorfológicos; geológico - 

estrutural; morfoestrutural e de condicionantes hidrogeológicos; de níveis de base 

com principais direções de escoamento da água superficial de sub bacias. 

 

Estas cartas foram posteriormente integradas com o intuito de correlacionar 

as áreas de intervenção e área de influencia direta e indireta em função de suas 

propriedades físicas - químicas gerais e vulnerabilidade do ponto de vista geológico, 

hidrogeológico e geotécnico. 

 

Os seguintes parâmetros foram considerados: grau de ruptibilidade e 

permeabilidade relativa de rochas, solos, áreas de recarga, de acumulação e fluxo de 

água subterrânea, escoamento superficial de águas e “níveis de base” locais. 

 

O grau de vulnerabilidade foi definido a partir da avaliação da forma e grau de 

interação da área com um ou uma combinação destes parâmetros. 

 

As áreas consideradas mais vulneráveis são aquelas em que a seguinte 

situação ocorre: rocha e ou solo muito permeável (rocha porosa); situa-se sobre 

locais de cruzamento de lineamentos; possui um alto grau de ruptibilidade (alta 

densidade de fraturas – junta); esteja localizada sobre a área de recarga do aqüífero 

subterrâneo e /ou sobre o nível de base da sub-bacia que contém a área do 

empreendimento. A inexistência e ou diminuição da intensidade de um ou mais 

parâmetros citados diminui o grau de vulnerabilidade. 

 

A área de intervenção e sua região de influência direta foram objetos de 

observação direta realizada em trabalho de campo. Nesta fase priorizaram-se a 
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observação de detalhes geológicos com a descrição da litologia, identificação e 

medidas de dados estruturais, observação de aspectos geomorfológicos relativos ao 

solo, relevo, processos erosivos, vegetação, etc. que permitem inferências sobres e 

propriedades físico-químicas tais como permeabilidade relativa, resistência à erosão 

e grau de coesão. 

 

Baseando-se na integração dos dados regionais e observações locais 

realizadas no campo foram elaborados os vários mapas temáticos e o diagnóstico da 

área de intervenção, constante neste relatório. 

 

 

8.1.4  GEOMORFOLOGIA 
 

8.1.4.1 REGIONAL 

 

A geomorfologia do Estado do Paraná desenvolve uma paisagem, típica de 

degraus estruturais ou escarpas de estratos, que se inclinam suavemente para W, 

NW e SW. De leste para oeste tem-se a Planície Costeira, a Serra do Mar, o Primeiro 

Planalto Paranaense, a Escarpa Devoniana, o Segundo Planalto Paranaense, a 

Serra Geral e, finalmente, o Terceiro Planalto Paranaense, o qual se estende às 

margens do Rio Paraná. (Maack, 1981), (Retzla, et all, 2006). 
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Primeiro Planalto e Serras de Leste-Sudeste 

 

A serra do Mar estende-se do Rio de Janeiro até o sul das terras litorâneas 

catarinenses, passando por São Paulo. No Paraná situa-se bem junto à costa ora 

restringindo a largura, ora impedindo a existência de planícies litorâneas. Em alguns 

trechos é formada de meias-montanhas inclinadas somente de um lado. Em outros 

trechos a Serra do Mar é formada de áreas onduladas mais ou menos isoladas. Ali 

são encontradas as maiores altitudes da região Sul destacando-se o pico do Paraná 

com 1.922 metros de altura. 

 

Ocupam a parte oriental da região dos Estados do Paraná e de Santa 

Catarina, onde se estreitam e desaparecem, na medida em que os Planaltos e 

Chapadas da Bacia do Paraná se aproximam do litoral. Nessa unidade de relevo 

surgem as áreas serranas, com destaque para a serra do Mar e os planaltos 

cristalinos. No Paraná a serra do Mar é denominada serra da Graciosa. 

 

As nascentes do rio Iguaçu estão localizadas na vertente oeste dessa serra. 

Por isso ele não corre diretamente para o mar, mas para o interior do continente em 

direção ao rio Paraná. 

 

O planalto de rochas cristalinas localizado entre a serra do Mar e a 

Depressão Periférica recebe o nome de Primeiro Planalto Paranaense. É formado 

basicamente por rochas metamórficas, sobre as quais encontra-se uma bacia 

sedimentar do Primeiro Planalto Paranaense (Bacia de Curitiba), sobre  a qual a 

capital do Paraná foi construída  

 

Começa na Serra do Mar e estende-se para o oeste até a escarpa Devoniana 

(Serrinha, Serra de São Luiz, etc.). O primeiro planalto paranaense resultou da 
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erosão que rebaixou o antigo nível de seus terrenos pertencentes à era Pré-

Cambriana, compreendendo duas partes, zona norte e zona sul: 

 

Zona Norte: com relevo mais acidentado devido à ação erosiva do Rio Ribeira 

e seus afluentes. Suas rochas predominantes: filitos, dolomitos, mármores e 

quartzitos. Encontram-se nesta região as seguintes elevações: 

 

Serra Ouro Fino de 1.025 a 1.050 m 

Serra da Bocaina de 1.200 a 1.300 m 

Serra do Canha ou Paranapiacaba de 1.200 a 1.300 m 

Serra do Piraí de 1.080 a 1.150 m 
 

 

Entre Castro e Piraí do Sul (Serra do Piraí) existe um quartzito resistente 

denominado “Planalto de Maracanã”.  

 

Zona Sul: mais conhecido como Planalto de Curitiba, com formas 

topográficas mais suaves e uniformes que variam de 850 a 950 metros de altitude, e 

largura de 70 a 80 quilômetros. A base do relevo é de origem cristalina e, na 

superfície, encontram-se argilas e areias depositadas ao longo do Rio Iguaçu e seus 

afluentes ao redor de Curitiba. 

 

Relevo: na base dos morros que compõem a Serra do Mar encontra-se, a 

Oeste, uma superfície cujos topos têm uma altitude muito regular, variando entre 850 

e 950 metros. É o chamado Primeiro Planalto, Planalto de Curitiba ou Planalto 

Cristalino Atlântico Paranaense.  
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São constituídos de rochas cristalinas, tais como xistos metamórficos e 

gnaisses, cortados por diques de pegmatitos e intrusões graníticas e pela Série 

Açunguí, de formação mais recente. Nas porções Sul e Leste deste planalto 

predomina o relevo ondulado formado por morros de meias-laranjas, relevo 

movimentado constituído de rochas tais como filitos, quartzitos, calcários dolomíticos, 

etc. A Leste e ao Sul de Curitiba, ocorre uma bacia sedimentar de relevo suave, com 

largas várzeas planas de solo turfoso abertas pelo alto Rio Iguaçu e seus afluentes.  

 

Clima: nesta mesoregião distinguem-se dois tipos de clima, segundo a 

classificação de Köppen. Cfb – na área do planalto, domínio do clima subtropical 

úmido, onde se registram médias térmicas anuais em torno de 16 a 17°C. As 

temperaturas máximas anuais apresentam uma média de 23°C, enquanto a média 

anual das mínimas gira em torno de 11 e 12°C; os invernos são rigorosos com 

ocorrência de geadas. A precipitação anual atinge 1.500 mm. 
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Figura 8.1 - Localização das áreas sobre imagem de satélite TM - Landsat onde a visão sinótica 
permite  observar a suas relações diretas entre  os aspectos  gerais do meio físico. 
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A região em tela encontra-se inserida no Primeiro Planalto Paranaense: 

 

Figura 8.2 - Vista geral do relevo do Primeiro Planalto na região de influencia do 
empreendimento, município de Fazenda Rio Grande - PR. 
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Figura 8.3 - Aspecto do relevo plano em áreas dissecadas;-  Relevo ondulado suave, área de 
influencia do empreendimento.Região da Fazenda Rio Grande. 



 

  17 

 

 

(8.3a) 
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(8.3b) 
 

 
Figura 8.4 - A -Vista geral do relevo do primeiro planalto, na região de Curitiba, mostrado do 
relevo plano na área associado a vale de rio Iguaçu. Relevo plano ondulado suave da Área de 
Curitiba (8.3b). 
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Figura 8.5 - Mapa geomorfológico regional da região Metropolitana de Curitiba–(Curitiba, Faz 
Rio Grande e Mandirituba) Paraná. Fonte CPRM (1999) 
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8.1.1.1.1 Características Morfodinâmicas / Dinâmica do Relevo 
 

As diferentes características do modelado do relevo, se correlacionam 

substratos rochosos específicos e uma dinâmica variável, como segue (CPRM,1999): 

 

8.1.1.1.1.1 Relevos fortemente ondulados a montanhosos com encostas 
curtas e perfis convexos retilíneos – côncavos, 

 

- Associados a rochas granitóides intrusivas com foliação metamórfica e 

pronunciado grau de intemperismo:  

- São relevos que exibem declividades superiores a 35%, desníveis 

altimétricos fortes e uma alta densidade de drenagem. Apresenta alto potencial 

erosivo em um relevo em franco processo de dissecação. 

Ocorrem setores com morros com encostas convexas côncavas e 

declividades médias entre 15% e 25% e uma densidade de drenagem moderada, 

sujeitos a um menor potencial erosivo. E de movimentações naturais de massas. 

Os solos predominantes são cambissolos, litossolo e /ou podzólicos pouco 

espessos; 

- Associados à biotita gnaisses miloníticos e hornblenda biotita gnaisse 

bandados: 

 

O relevo de apresenta encostas curtas com perfis côncavo-convexo,e  

declividade com uma media, quase sempre superiores a 35%, desníveis altimétricos 

bastante acentuados. 

 

O processo de dissecação atuante com formação de sulcos, e erosão difusa  

e laminar, favoráveis a movimentos lentos, a crepps e escorregamentos.  
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As drenagens têm vales bastante profundos com forte processo 

erosivo.instalado e  desprovidos de  planícies aluviais; 

 

Os solos associados são variáveis de local a local , com característica de solo 

transportados,  variando de moderadamente evoluídos, a residuais  pouco evoluído, 

como cambissolos, litossolo  e exposição de afloramentos do  substrato rochoso; 

 

- Associados aos gnaisses – migmatítico rico em biotita - hornblenda e  

quartzo- feldspáticos com forte bandamento plano paralelo . 

 

Neste compartimento predomina elevações com pequenas  encostas muito 

irregulares, onde a declividade media é quase sempre superiores a 15% e 25%.  

Afloramentos de rochas frescas na superfície são raros e ocorrem indícios de 

movimentação de massas induzidas por cortes de estradas. 

 

O substrato rochoso deste setor encontra-se no geral parcialmente alterado, 

e tem alta densidade de drenagem, com declividades médias acima de 35%. São 

áreas em franco processo de dissecação sujeito a intenso escoamento e enxurradas  

altamente erosivas. 

 

Ocorrência de solos transportados como podzólicos e até 

latossolos;denunciam o grau devolução pedogenética , a espessura e características 

físicas variam muito em função da topografia predominante. 
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8.1.1.1.1.2 Relevo de pouco a fortemente ondulado com predominância de 
morros baixos de topos convexos suavizados: 

 

 - Associados a  biotita hornblenda gnaisses – migmatítico  de paleossoma 

básico formado por anfibolitos, metaultrabasitos e biotititos. 

 

São morros baixos de topos convexos suavizados com encostas curtas (50-

100m) de extensão, perfis convexos sem indícios de movimentação de massas. 

Este relevo dissecado tendendo ao aplainamento, apresenta declividade 

entre 5% -15%. 

 

Os desníveis altimétricos variam entre 15m e 30m  e declividades entre 15% 

e 20%. E alta a densidade de drenagem. 

 

O manto de intemperismo é profundo, predominam solos transportados bem 

evoluídos podzólicos e até latossolos.  

 

- Associados à predominância de anfibolitos, metaultrabasitos e biotita 

hornblenda gnaisse: 

 

Relevo muito variado, onde se destacam os terrenos com alta densidade de 

drenagem e relevo de topos suavizados e encostas curtas, com formas convexas e 

côncavas, próximas à base das elevações.  

 

A dinâmica do relevo revela uma esculturação por processos erosivos lentos 

do tipo difuso ou laminar resultando em uma boa estabilidade natural. Predominam 
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solos mais evoluídos como podzólicos, e podzólicos profundos e latossolos nos 

relevos mais suaves e declividades entre 10% e 15%. 

 

Setores de relevos mais movimentados predominam podzólicos residuais 

rasos e localmente cambissolos. Com declividades médias entre 15% e 25%. 

 

8.1.4.2 GEOMORFOLOGIA LOCAL 

 

A analise e classificação das formas do relevo e aspectos geomorfológicos 

locais, onde se incluem as áreas preconizadas para instalação do empreendimento e 

seu entorno, dão destaque para o padrão da rede de drenagem, processos 

instalados, potencial erosivo e resistência dos materiais superficiais e alterações 

antrópicas existentes. 

 

As maiores altitudes encontradas na área são da ordem 950 a 825m no fundo 

de vale da drenagem de maior porte no vale do Rio Iguaçu. 

 

Apresentam elevações alongadas com topos arredondados e vales fechados 

a abertos que desenham um sistema de drenagem com padrão sub-dendrítica a sub-

retangular e retratam o controle estrutural sobre ela nos processos erosivos que no 

passado atuaram sobre a área. 

 

Este compartimento, regra geral, não apresenta problemas quanto à 

ocupação. Isto se deve a baixa declividade dos terrenos e as boas características 

geotécnicas dos materiais superficiais. 

 

Nas áreas de intervenções são observadas as seguintes características 

gerais: 
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-Área Curitiba - Relevo de morros suaves alongados, declividade 5%-10%, 

forma uma vertente geral para NW, e áreas semi planas, com declividades média 

predominante entre 0% e 5%; Figura 8.6 e 8.7. 

 

- Área de Fazenda Rio Grande – (relevo formado por dois morrotes paralelos, 

separados por uma ravina, alongado NS, ondulados e declividade média 

predominante de 5% a 10%; Figura 8.8 e 8.9.  

 

- Área de Mandirituba – Relevo  de morrotes  alongados NNE com vertente 

principal voltada para SE. Declividade media predominante entre 10% e 20%. Figura 

8.10 e 8.11. 
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Figura 8.6 - Foto mostrando o aspecto do relevo suavemente ondulado escavado para 
exploração de argila na região da Área de Curitiba.  
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Figura 8.7 - Foto Relevo de áreas semiplanas, com declividades entre 0% e 5%; entorno da 
área de Curitiba. 



 

  27 

 

Figura 8.8 - Aspecto do relevo, vertente suave com perfil retilíneo, da área de Fazenda rio 
Grande. 
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Figura 8.9 - Foto da área da Fazenda Rio Grande, Vista geral das elevações alongadas com 
relevo médio suave que representam a área intervenção.  

 

Figura 8.10 - Foto da área de intervenção mostrando topo plano do relevo de morrotes, área de 
Mandirituba. 
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Figura 8.11 - Área de Mandirituba. Aspecto da vertente convexa com perfil retilíneo na área de 
intervenção. Neste tipo de forma predomina o escoamento superficial a infiltração das águas 
pluviais, em direção às áreas mais rebaixadas do entorno. 

 

 

8.1.1.1.2 O Modelado das Áreas de interesse e região de Influência 
 

Os principais padrões de forma de relevo que ocorrem na área de 

intervenção e influencia direta são, morros baixos e morrotes com vertentes convexas 

– côncavas com perfis convexos a retilíneos. Os usos atuais de cultura não alteram 

de forma substancial as características naturais do relevo e se encontram 

relativamente consolidadas. São dependentes principalmente da atuação da 

dinâmica superficial, onde os principais eventos são os fluxos hídricos superficiais, 

movimentação do regolito por processos gravitacionais. 

 

As áreas de intervenção estão inseridas em terrenos originários de rochas 

cristalinas, sobre aos quais se desenvolve uma cobertura de alteração constituída por 

solo residual e coluvionar, argilo-arenoso e argilo siltoso.  
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Exibem formas de relevo simples onde os seguintes padrões de forma são 

identificados: 

 

Topos aplainados convexos; 

Vertentes convexas e côncavas; 

Fundos de vale abertos com fundo chato e vales fechados;  

Taludes 

 

Dados morfométricos obtidos da base topográfica na escala de 1: 10.000, 

fotos aéreas e observações no campo ensejaram a confecção de uma carta de 

intervalos de declividade, Figura 8.12: 

 

- áreas planas associadas a planícies de fundos de vales 0% -2,5 %; 

- topos aplainados / convexos, vertente suaves com predominância de 

declividade variando entre 2,5 e 5%, como mostrado no mapa de declividade; 

- áreas de vertentes media consideradas pouco críticas em estudos 

geomorfológicos do ponto de vista da ocupação 0% a 10%; 

- áreas de vertentes medias consideradas pouco críticas em estudos 

geomorfológicos do ponto de vista da ocupação 10% a 20%. 

- áreas de vertentes media a altas consideradas pouco críticas em estudos 

geomorfológicos do ponto de vista da ocupação >20% a 30%. 
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Figura 8.12 – (A – Curitiba, B – Fazenda Rio Grande, C – Mandirituba) – Mapa de intervalos de 
declividade das áreas Curitiba. 
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Figura 8.12 b– Mapa de intervalos de declividade das áreas Fazenda Rio Grande,  

 



 

  33 

0% - 2,5 % - Muito Baixo

2,5% - 5 % - Baixo

5% - 10 % - Médio

10 % - 20 % - Alto

>20% - Muito Alto

MAPA DE CLASSES
  DE    DECLIVIDADE

AREA DE MANDIRITUBA

LEGENDA
INTERVALOS DE
 DECLIVIDADE7154

7155

667666665

0 500M

N

7153

AREA MANDIRITUBA

Figura 8.12 c– Mapa de intervalos de declividade  das áreas  (12c) Mandirituba. 

 

 

O aspecto do solo e feições originados nos processos erosivos instalados nas 

áreas pode ser observado nas fotografias de cada uma delas, respectivamente nas 

Figuras 8.13, 8.14 , 8.15 , 8.16 e 8.17. 
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Figura 8.13 - Relevo suave da área do entorno de Mandirituba.  

 

Figura 8.14 - Foto mostrando aspecto do solo orgânico marrom escuro a acinzentado, porção 
média da vertente, sobre afloramento de arenito alterado. 
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Figura 8.15 - Foto de perfil do solo de alteração, argilo arenoso rosa a avermelhado, com 2 a 3 
metros de espessura. Área de Curitiba. 
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Figura 8.16 - Sulco de escoamento em vertente desenvolvido sobre biotita  gnaisses na área de 
intervenção. Fazenda Rio Grande. 
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Figura 8.17 - Talude de cava de exploração de argila, exibindo afloramento de solo de alteração 
de gnaisse, com estruturas de foliação e bandamentos . Área de Curitiba. 

 

 

8.1.1.1.3 Dinamização de Processos Erosivos e de Assoreamento 
 

Nos trabalho e campo foi avaliado a existência dos pontos / setores com 

processos erosivos  instalados, naturais e ou induzidos e as áreas mais preservadas.  

 

As áreas são utilizadas para a exploração agrícola e pecuária. Encontrando-

se coberta por vegetação de culturas e ou pastagens. 
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Os processos erosivos originados pela ocupação antrópica, (estradas, tratos 

culturais, construções, etc) estão nos limites do esperado para os usos atuais e são 

observados ao longo do sistema viário que circundam as áreas e em setores restritos 

das vertentes, processos de movimentação de solo de pequena magnitude. 

 

Ocorrem remanescentes de vegetação de mata, utilizadas como reserva 

florestal, onde os processos erosivos são raros. O principal fator restritivo aos 

processos de erosão em todas as áreas é a baixa declividade, a cobertura vegetal 

quase contínua e as características texturais argilo - arenosa do solo. 

 

A cobertura vegetal na área, formada por gramíneas / culturas, proporciona 

uma boa proteção impedindo o impacto direto da chuva no solo, minimizando o 

processo de desagregação de partículas e retenção das águas pluviais. Isto 

minimizado o escoamento superficial de águas pluviais e conseqüentemente evita a 

instalação de processos erosivos mais agressivo. 

 

A erosão laminar é observada como um dos principais processos de 

desestabilização do relevo. São do tipo micro-deslizamento, geralmente associado ao 

sistema viário e atividade agrícola. 
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8.1.5 GEOLOGIA REGIONAL 
 

A área do estado do Paraná faz parte da Plataforma Sul Americana (Almeida 

et alii, 1976) e o seu registro geocronológico é bastante extenso, cobrindo o intervalo 

do Arqueano ao Holoceno. 

 

A região de influencia das áreas de interesse ao empreendimento é 

representada principalmente por rochas cristalinas Arquenas, Proterozóicas, e 

secundariamente por sedimentos Paleozóicas da Bacia do Paraná e Quaternários da 

Bacia de Curitiba e depósitos aluvionares TQ. Figura 8.18. 

 

Maack (1953) compartimenta o embasamento em duas unidades principais: o 

Complexo Cristalino, relacionado (Arqueano), dispondo-se como faixa de direção 

nordeste-sudoeste; a outra unidade correspondente a  gnaisses mais recentes, faixas 

de rochas metamórficas da Série Açungui, e uma série de diferentes corpos tidos 

como intrusões pós- Açungui. Lentes de filitos desta série são cartografadas na 

região entre as cidades de Curitiba e Araucária, bem como corpos de rochas 

alcalinas com orientação N10- 20E. A Série Açungui (Eo- Algonquiana), em sua área 

de contato, na região das cidades de Colombo e Campo Largo, constituída 

predominantemente filitos e lentes contínuas de direção N30- 40E de quartzitos e 

calcários dolomíticos.  

 

Bigarella & Salamuni (1959) apontam o Complexo Cristalino como terrenos 

onde predominam gnaisses e lentes de quartzitos; o contato com os 

metassedimentos é aproximado, truncado por falhas transcorrentes sinistrais de 

direção N50 60W. Pela primeira vez separam-se, no Eo -Criptozóico, as diferentes 

formações atribuídas à Série Açungui: na região de contato com o Complexo 

Cristalino ocorreria a Formação Capiru, onde predominam filitos e outras rochas 
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metamórficas não discriminadas, com lentes de dolomitos e quartzitos com direção 

N60- 70E.  

 

Em Lopes et al. (1965, Folha Curitiba 1:50.000), o embasamento foi 

caracterizado como Pré- Cambriano, sem precisar idades, com tramas indicando ori-

entação leste - oeste (porção sudoeste) passando para N45E (porção nordeste); o 

contato com os metassedimentos, agrupados sob a designação de Grupo Açungui, é 

balizado por falha, com estes metassedimentos ocupando o bloco baixo. 

 

Esse embasamento (Lopes et al., op cit.) seria constituído por embrechitos 

(i.e., augengnaisses) e embrechitos epibolíticos (augengnaisses bandados), estes 

predominantes; os embrechitos são apresentados com tramas paralelas aos dos 

embrechitos circunjacentes; seus contatos, porém, truncam as tramas, indicando 

provável caráter intrusivo. Intensa rede de falhas tardias foram cartografadas, em sua 

maioria com rejeito desconhecido. 

 

O último mapa geológico do estado, publicado em 1989 (DNPM / 

MINEROPAR), mantém o embasamento no Proterozóico Inferior, redesignando o 

Complexo Setuva do mapa anterior como Complexo Gnáissico Magmático (sic), onde 

predominam migmatitos oftalmíticos ou estromáticos, com paleossomas de biotita 

gnaisse, biotita- hornblenda gnaisse e mica-quartzo xistos, metaultrabasitos e 

anfibolitos. Apresentam modificações na cartografia da Formação Capiru, englobando 

na mesma a faixa de xistos circunjacentes à Antiforme do Setuva, bem como 

apresentam um complexo sistema de falhas inversas ou de empurrão que truncam 

unidades litológicas da formação. O contato destes metassedimentos com o 

embasamento é marcado ou por falha inferida ou por contato definido / inferido. 

CPRM.1999. 
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8.1.5.1 ASPECTOS GEOLOGICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

8.1.1.1.4 Embasamento cristalino – Escudo 
 

Constituído por rochas ígneas e metamórficas com idades variando do 

Arqueano ao Proterozóico, localmente recoberto por seqüências vulcano-

sedimentares, e sedimentos inconsolidados. 

 

São descritas rochas mais antigas, de alto e de baixo grau metamórfico. 

Manifestações magmáticas deram origem a rochas granitóides e ocorrências de 

intrusões de rochas carbonatíticas, alcalinas e básicas. O resumo da descrição dos 

principais domínios geológicos é apresentados pela CPRM 2006: 

 

Domínio Luís Alves 

Formado durante o Arqueano -Proterozóico Inferior e metamorfizado em alto 

grau durante o Ciclo Transamazônico (2,2 a 1,8 bilhões de anos), é constituído por 

rochas ígneas félsicas, intermediárias e ácidas, representadas por ortognaisses 

granulíticos, bandados a maciços, de composição tonalito-granodiorítica rochas 

básicas granulitizadas. Subordinadamente ocorrem migmatitos, metaultramáficas, 

granulitos piroxeníticos, quartzitos, gnaisses kinzigíticos e formações ferríferas. 

 

Domínio Curitiba 

Formado durante o Proterozóico, entre 2,1 bilhões e 580 milhões de anos. 

Corresponde à base das rochas da Faixa Apiaí, Grupos Setuva e Açungui (Fm. 

Itaiacoca). Predominam as rochas gnáissicas - biotita-anfibólio gnaisses e 

migmatíticas -mesossoma de biotita-anfibólio gnaisses e leucossoma de composição 

tonalítica-granodiorítica, associadas a anfibolitos, gnaisses graníticos, núcleos de 

gnaisses granulíticas e rochas máfica-ultramáfica toleíticas - e corpos de gabros. 
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A foliação NE-SW constitui o principal padrão estrutural, marcado pelo 

achatamento e estiramento dos minerais. 

 

O processo de metamorfismo do Grupo Açunguí teve lugar durante o 

primeiro evento de deformação, e os granitos intrudidos parecem ser 

contemporâneos à movimentação das falhas transcorrentes, com idades em torno 

de 500 milhões de anos.  

 



 

  43 

7140

7160

660 680

AREA 
MANDIRITUBA

AREA FZ. RIO GRANDE

AREA 
CURITIBA

Áreas de intervenção

7150

670 690

7170

7180

Estrada Principal
Drenagem

Perimetro Urbano
Limite Municipal

Sedimentos fluviais ( aluvioes) com areias siltes argilas e cascalhos
depositados em canais barras e planicies de inundação e indiferenciados
Argilas, arcósios , areias e cascalhos.

ÁSequencia vulcanica intermediária  - andesitos e dacitos

Sequencia sedimentar - arcosio, siltitos argilitos e conglomerados

Granito Morro Redondo
Granito Agudos do Sul

Contato geologico definido
Contato geologico aproximado
Contato geologico inferido
Limite geologico
Limite geologico aproximado
Lineamento fotogeologico
Lineamentos estruturais
Diques
Falhas definidas
Falhas aproximadas
Falha inversa
Fraturas
Dobras
Falhas aproximadas

Qha
QPg

∈gi

P∈5

Grajuvira -  monzogranitos e granodioritos gnaissicos,
 porfiróides e equigranulares
Quitandinha - mozogranitos e granodioritos gnaissicos 
pofiróides e equigranulares

Migmatitos oftálmicos com paleossomas de biotita gnaisse, 
biotita hornblenda gnaisse, localmente qurtzitos
Migmatitos leptiníticos

APIrms
API mgi

Migmatitos estromaticos com paleossoma de biotita hornblenda 
gnaissse,  mica-quartzo xisto, ultrabasitos e metabasitos e anfibolitos

Serpentinas talco xistos, peridotitos serpentinizados e noritos

AP2
API 9

API mge

∈gs

P∈8

APImgm

LEGENDA
QUATERNÁRIO

ORDOVICIANO - CAMBRIANO

PROTEROZOICO SUP. CAMBRIANO

ARQUEANO -PROTEROZOICO INFERIOR - 

                    MAPA GEOLOGICO  REGIONAL
 REGIÕES :FAZ. RIO GRANDE - MANDIRITUBA -CURITIBA 

0 5KM
  escala graficaESCALA DE 1:50000

 

Figura 8.18 - Mapa geológico regional da Região Metropolitana de Curitiba – PR na área de 
influencia do empreendimento - Fonte: Modificado de CPRM 2006. 
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8.1.1.1.5 Complexo Granítico Gnáissico 
 

Suíte Álcali Granitos 

 

8.1.1.1.1.3 - Granito Morro Redondo 
 

O Complexo Morro Redondo, com cerca de 250 Km2, é uma das ocorrências 

mais importantes de granitos de tipo-A da Província Graciosa, uma importante 

província pós-colisional neoproterozóica (ca. 580 Ma) na região sul-sudeste do 

Brasil. O Complexo aflora nas proximidades de Tijucas do Sul (PR) e Garuva (SC , 

Vialva (2007). 

 

8.1.1.1.1.4 - Granito Agudos do Sul 
 

Harara (2001) definiu o Cinturão Granítico Piên-Mandirituba (idadesU/Pb em 

zircão e titanita entre 620Ma e 610Ma),a Suíte Máfica Ultramáfica Piên (idades 

U/PbSHRIMP de cristalização em zircão de 631e 632±17/18Ma) e o GranitoTarumã. 

 

Em toda a parte norte da área há vários granitos intrusivos no Complexo 

Granulítico de Santa Catarina, como os granitos Dona Francisca, Piraí, Agudos do 

Sul, Corupá e Morro Redondo. Siga Jr. (1995) apresentou as idades U/Pb em zircão 

de 594±26Ma para o Granito Agudos do Sul, de 580±6Ma para o Granito Corupá e 

de 589±37Ma para o Granito Morro Redondo. 
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8.1.1.1.6 Formação Camarinha 
 

A Formação Camarinha constitui uma unidade sedimentar do final do 

Neoproterozóico no centro-leste do Estado do Paraná, em contato por falha e 

discordância com unidades metamórficas do Cinturão Ribeira, (Moro, e Brito Neves 

2004) A oeste, a formação é recoberta discordantemente por rochas sedimentares 

devonianas da Bacia do Paraná (Formação Furnas). A Formação Camarinha é 

constituída por conglomerados, brechas, arenitos, siltitos, lamitos e ritmitos imaturos, 

medianamente a mal selecionados, não metamorfizados e com contatos 

transicionais entre si. Depositadas em sistemas de leques progradantes e 

retrogradantes de ambientes aquoso, não marinho (Muratori et alii 1967).  

 

As áreas-fonte dos sedimentos são representadas pelas formações Água 

Clara, Votuverava e Capiru e pelos complexos Atuba e Três Córregos, sendo que a 

deposição processou-se em ambiente tardi a pós-orogênico com relação à 

Orogênese Brasiliana, antes das manifestações magmáticas pós-orogênicas 

representadas pelos granitos alcalinos e pelas rochas vulcano -sedimentares das 

bacias de Castro e Guaratubinha. As rochas da Formação Camarinha encontram-se 

deformadas por um evento que também gerou a Zona de Cisalhamento 

transcorrente da Falha da Lancinha, com deslocamento lateral direito, e 

dobramentos abertos, sistemas de fraturas e estiramento de clastos. A formação 

encontra-se atualmente preservada em duas faixas com dobras na forma de 

sinclinais, um dos quais relacionado à Falha da Lancinha, constituindo 

remanescentes da bacia original, sem preservação dos limites originais da bacia em 

que foi depositada. 
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8.1.1.1.7 - Formação Guaratubinha 
 

Esta formação foi descrita por Fuck (1967), a sudeste de São José dos 

Pinhais é constituída por uma seqüência sedimentar, uma riolítica e outra 

andesitícas, consiste em um conjunto de rochas sedimentares e vulcânicas 

repousando em discordância angular sobre migmatitos e granitos do Complexo 

Cristalino.  A sedimentar, composta por conglomerados, arcóseos, siltitos, argilitos, a 

seqüência riolítica  é formada de riolitos, as vezes porfirítico  ou com estrutura fluidal, 

brechas vulcânicas, tufos, lavas riolíticas e andesitícas, cujas relações estratigráficas 

não estão claramente definidas. É seccionada por diques de microgranitos, riolitos 

pórfiros e felsitos. E perturbada por intenso falhamento. 

 

Bacias vulcano-sedimentares e sedimentares paleozóicas 

Diques de Rochas Básicas  

Relacionadas com a evolução estrutural da Bacia do Paraná, na fase de 

magmatismo basáltico e intrudidos nas fraturas distensivas nordeste, estas 

manifestações básicas são formadas por diques de diabásio e diorito, sendo notável 

o enxame destes, com direção geral noroeste-sudeste, associados à estrutura 

denominada Arco de Ponta Grossa.  

 

Rochas Alcalinas e Carbonatitos 

Representados por dezenas de corpos, a maioria deles constituídos por 

pequenos diques e plugs. Suas encaixantes são rochas granitóides do Complexo 

Três Córregos e metassedimentares do Grupo Açungui. 
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8.1.1.1.8 Sedimentos Quaternários 
 

8.1.1.1.1.5 - Formação Guabirotuba 
 

Ocorre nas regiões de Curitiba e Tijucas do Sul. Sua deposição se deu após 

sucessivas fases erosivas que desenvolveram a superfície do Alto Iguaçu seguida 

por uma fase erosiva de clima úmido que dissecou esta superfície. Posteriormente 

iniciou-se a deposição em ambiente semi-árido com chuvas torrenciais formando 

depósitos tipo playa-lake constituídos por argilitos, arcóseos, depósitos rudáceos e 

margas. 

 

Com idades inferiores a 1,8 milhões de anos recobrem parcialmente as 

rochas da Bacia e do Escudo. São originados por erosão e deposição dos produtos 

do intemperismo de litologias mais antigas. O processo formador é 

hidráulico/deposicional, fluvial no interior do continente, condicionado às calhas de 

drenagem dos rios e planícies de inundação, e marinho e deltáico na faixa litorânea. 

 

Depósitos de terraço aluvionares mais antigos passam, com o avanço do 

processo erosivo, a constituírem paleoterraços em posição topográfica superior às 

aluviões mais recentes. 

 

8.1.1.1.1.6 Aluviôes 
 

Depósitos coluviais ocorrem localmente em encostas e são provenientes de 

movimentos de massas. Sua formação teve inicio no período Quaternário e 

permanece ocorrendo devido ao avanço do intemperismo, erosão e retrabalhamento 

dos sedimentos e rochas preexistente.  
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Depósitos quaternários mais expressivos na região são os sedimentos da 

Formação Guabirotuba, da Bacia de Curitiba e os depósitos de aluviões os quais 

encontram-se associados aos cursos dos rios. São constituídos por areias e siltes e 

argilas que preenchem as planícies aluviais atuais. 

 

8.1.1.1.9 Geologia Estrutural 
 

Na Folha Curitiba, escala 1:100.000, ocorrem terrenos do denominado 

Cinturão Ribeira (Hasui et al., 1975), composto pelos Grupos Açungui e Complexo 

Atuba (Siga Jr. et al., 1996), além dos maciços granitóides. 

 

A deformação presente nas rochas apresenta registros de desenvolvimento 

sob a influência de tectônica de baixo ângulo (cavalgamentos) e de alto ângulo 

(transcorrências), que geraram foliações penetrativas com seccionamento dos 

litótipos e expressivas movimentações tanto lateral quanto horizontal. Os principais 

modelos tectônicós existentes (Fiori, 1991, 1992,1994) apresentam um 

seqüenciamento da deformação, que se inicia a partir dos cavalgamentos de 

provável sentido noroeste-sudeste a oeste-leste, passando, ao final, para 

acomodação dos últimos pulsos de movimentação sob a forma de zonas de 

cisalhamento transcorrentes notadamente, dextrais. 

 

A estruturação mais preservada na área seria reflexo da deformação 

relacionada ao Ciclo Brasiliano, responsável pela forte orientação nordeste das 

foliações e estruturas maiores cartografadas, tendo como reflexo final um expressivo 

cinturão de cisalhamento transcorrente. Essa de formação foi responsável por 

retrometamorfismo nas rochas do embasamento, reorientação extensiva de foliações 

anteriores (de idades provavelmente paleoproterozóicas, no caso do Complexo 

Atuba) e pelo desenvolvimento de foliações em condições compatíveis com a fácies 

xisto-verde, zona da sericita. 
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Baseando-se em distintas características geológicas (comportamentos 

reológicos, estruturas maiores presentes, comportamento geofísico, entre outras), 

dividiu-se a área da folha em quatro domínios (I, II, III e IV, de sudeste para 

noroeste, respectivamente),sendo limitados pelas principais zonas de cisalhamento 

transcorrentes presentes na área. 

 

8.1.5.2 Zonas de Cisalhamento 

 

O presente trabalho reconheceu uma complexa história deformacional na 

área, onde se ressaltam as zonas de cisalhamento como principais feições 

desenvolvidas. A exemplo dos trabalhos de Fiori (1991,1992,1994), reconheceram-

se zonas de cisalhamento de caráter oblíquo / cavalgamento, e zonas de 

cisalhamento transcorrentes predominantemente dextrais. 

 

Apesar de tal similaridade, a série de zonas de cavalgamento reconhecidas 

por Fiori (op.cit.) são aqui em considerável parte, tidas como transcorrências. A 

descontinuidade das exposições, os tipos litológicos afetados (filitos e metacalcários) 

e o grau de alteração presentes, são fatores a serem repensados ao se considerar a 

cartografia/estudo destas zonas de cisalhamento. Desse modo, mesmo 

apresentando novos dados estruturais (foliações miloníticas, lineações de 

estiramento e critérios cinemáticos) na área, consideramos que esse tema merece 

um estudo mais profundo. Deve-se, então, considerar a presente cartografia destas 

zonas de cisalhamento como um estímulo à discussão. 

 

Deformações estruturais tais como arcos, flexuras, sinclinais e depressões, 

desenvolvidas sobre a bacia, são classificadas como arqueamentos marginais, 

arqueamentos interiores e embaciamentos. 
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 O embasamento da Bacia do Paraná teve sua consolidação no Ciclo 

Tectono-magmático Brasiliano, entre o Pré-Cambriano Superior e o Eo - Paleozóico. 

Sua evolução se deu por fases de subsidência e soerguimento com erosão 

associada, no transcorrer das quais a sedimentação se processou em sub-bacias. 

 

Reconhecem-se três direções principais de estruturas tectônicas na Bacia do 

Paraná (Zalán et al, 1991): (a) NE-SW, correspondentes às direções do 

embasamento proterozóico da bacia, reativadas recorrentemente com movimentos 

horizontais e verticais; (b) NW-SE, reativadas principalmente no Neo-jurássico e Eo - 

cretáceo, com movimentos verticais dominantes e associados à ruptura do 

Gondwana e magmatismo da Formação Serra Geral (atividade ao longo do Arco de 

Ponta Grossa); (c) E-W, ligadas à abertura do Atlântico Sul. 

 

Todas estas direções estruturais principais foram reativadas durante o 

mesozóico ao longo do Arco de Ponta Grossa. 

 

As direções NE-SW, com falhas de rejeitos verticais, e NW-SE, com diques 

de diabásio associados, são bem marcadas na região da cidade de Ponta Grossa. 

 

 

8.1.6 GEOLOGIA LOCAL E ASPECTOS GEOTÉCNICOS 

 

As áreas de interesse encontram-se localizadas sobre rochas cristalinas 

proterozóicas e arqueanas, aluviões, e coberturas sedimentares recentes da 

Formação Guabirotuba Figuras 6.19a,b e c. 
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8.1.6.1 Aluviões 

 

Distribuídas principalmente sobre os sedimentos da Bacia de Curitiba, tem 

suas maiores expressões ao longo dos vales principais rios da região. 

 

São constituídos por argila, siltes, areias, cascalhos e argilas turfosas 

formando depósitos inconsolidados com esperas máximas em torno de 7m.(CPRM, 

2004). 

 

8.1.6.2 Formação Guabirotuba (QPg) 

 

Tem sua maior área de ocorrência no município de Curitiba. Forma colinas 

suaves, arredondadas, as vezes tabuliformes com cotas entre 900- 950m constituem 

depósitos de  argilitos sem estratificação e lentes descontínuas de arcóseos 

(Bigarella e Salamuni, 1962) com espessuras máximas de 60m. É descrito ainda a 

predominância de sedimentos argilo arenosos, com argilitos cinza esverdeados a 

verde ou avermelhados quando alterados (Lopes et al. (1965) in CPRM,2004). 

 

8.1.6.3 Diques Básicos 

 

Ocorrem como diques de direção nordeste com extensões métricas até 

quilométricas, São constituídos por rochas melanocráticas cinza escuras, e de 

granulação fina, dioritos, onde de reconhece megacristis de plagioclágio em meio a 

matriz fina, Integram os “enxames de diques no domínio do Arco de Ponta Grossa” 

de idades mesozóicas 
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8.1.6.4 Biotita Hornblenda gnaisses Bandados_Migmatitos Estromáticos 

 

Unidade de maior distribuição na área constituindo rochas areno-argilosas 

intensamente alteradas. Com cores avermelhadas predominantes. É constituída por 

uma associação de biotita hornblenda gnaisses  finos a médios, biotita gnaisses 

finos, lentes de metabásicas e de metabasitos serpentinizados. As quais se 

apresentam associadas como bandas com espessura decimétrica paralelas a 

foliação principal. São ainda intervaldos pegmatitos miloníticos. 

 

8.1.6.5 – Anfibolitos – hornblenda gnaisses e metaultrabásicas 

 

Os anfibolitos compreendem litotipos de coloração variando do ocre – 

alaranjado ao vermelho com pouco quartzo , com predomínio de granulação média, 

geralmente estirada  por deformação milonítica (CPRM,2004)., os hornblenda 

gnaisses  são similares ao do item anterior. 

 

8.1.6.6 – Biotita Xistos 

 

Compreendem talco-tremolita – actinolita- com biotita, de cor verde 

acinzentada clara. Tem granulação média xistos. A biotita e freqüente com 

porfiroblastos (1mm). 

 

- Lirotologias e aspectos geotécnicos da Área de Curitiba 

 

O relevo é representado por formas pouco onduladas com predominância de 

morros baixos de topos convexos. Suas vertentes suaves têm declividade muito 

baixa  ( 0% - 2,55) a baixa ( 2,5% - 5%),  morrotes com orientações N-NNE,  e NW  
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onde as declividades  predominam entre 20% e 30%, figura 12a, mapa de intervalos 

de declividade. 

 

É drenada preferencialmente para sul - sudoeste – pelo rio Barigui no seu 

limites oeste  e de águas pluviais e duas pequenas nascentes que drenam para o 

Rio Barigui. 

 

A investigação de características geológicas foram baseadas em trabalhos 

de semi-detalhe (CPRM,1999) na região, de mapas temáticos locais e regionais, 

alem da interpretação de fotografias  aéreas e imagem de satélite e partir da 

observação direta de afloramentos e das relações de campo realizados durante 

campanha de reconhecimento da área  

 

Foram realizados perfis de caminhamento na área de intervenção e região 

de influência direta, contemplando a descrição litológica macroscópica dos 

afloramentos, medidas estratigráficas e estruturais e observação das relações de 

campo. 

 

Os constituintes pedológico/litológicos identificados na área são 

representados na área de relevo mais suave por horizonte de solo transportados 

bem desenvolvidos pouco profundos 2 -2 metros, podzólicos e até latossolos. 

 

Nas áreas de relevos mais abruptos, predominam solos podzólicos residuais 

e até cambissolos de cor predominante preta a cinza indicando riqueza em matéria 

orgânica. Com espessuras médias de 1 – 2,5 m. São muito argilosos e plásticos 

avermelhados devido a composição ferromagnesiana das rochas. 
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Esta variação de horizontes produz uma razoável variedade em relação aos 

aspectos hídricos, pedológicos e geotécnicos, que podem potencializar a 

desestabilização quando expostos em taludes de corte; 

 

- A natureza muito argilosa dos solos e das rochas intemperizadas, o baixo 

fraturamento das rochas, o baixo número de nascentes, baixa vazão dos rios e a 

maior parte dos canais de drenagem secos, indicam um potencial hídrico muito baixo 

para estes terrenos. 

 

- Litologia e aspectos geotécnicos - Área de Fazenda Rio Grande 

 

Tem como características uma alta densidade de drenagem. É representada 

por formas com topos suavizados com predominância de morros baixos de topos 

convexos. Suas vertentes suaves têm declividade muito baixa (2,5% - 5%) a média 

(5% a 10%),  morrotes com orientações irregulares predominado   N-NNW   com 

declividades  predominantes entre (20% e 30%), figura 12b, mapa de intervalos de 

declividade. 

 

É drenada preferencialmente para norte – pelo Arroio Boqueirão, Arroio dos 

Mascates e Ribeirão Ana Luiza em direção ao Rio Iguaçu (nível de base regional) e 

pequenas nascentes que drenam para os níveis de base locais. 

 

As investigações de características geológicas foram baseadas em trabalhos 

de semi detalhe na região, principalmente (CPRM,1999,2004), de mapas temáticos 

locais e regionais (SUDHERSA, 2002), além da interpretação de fotografias  aéreas, 

de  imagem de satélite e a partir da observação direta de afloramentos e das 

relações de campo realizados durante campanha de reconhecimento da área. 
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Foram realizados perfis de caminhamento na área de intervenção e região 

de influência direta, contemplando a descrição litológica macroscópica dos 

afloramentos, medidas estratigráficas e estruturais e observação das relações de 

campo. 

 

Os constituintes pedológico/litológicos identificados na área de relevo mais 

suave são representados por horizonte de solo transportados bem desenvolvidos  

pouco profundos 2 -3 metros, podzólicos e até latossolos; 

 

Nas áreas de relevo mais abrupto, predominam solos podzólicos residuais 

rasos e até cambissolos cor predominante preta a cinza indicando ser rica em 

matéria orgânica. Com espessuras médias de 1 – 2,5 m. São muito argilosos e 

plásticos avermelhados e localmente amarelado devido a composição 

ferromagnesiana das rochas. São originários de rochas mais antigas da região. São 

solos laterizados. 

 

- Áreas de relevo em avançado estágio de dissecação, com morros baixos, 

planícies , estão sujeitos ao assoreamento,. Os horizontes superiores em  cor preta 

e/ou cinza escura com espessuras entre 0,80m e 2,0m 

 

- Relevos moderados a fortemente ondulado tem um lençol freático com 

profundidade entre 8 -12m; e apresentam boa capacidade de suporte; 

 

Foram realizados perfis de caminhamento na área de intervenção e região 

de influência direta, contemplando a descrição litológica macroscópica dos 

afloramentos, medidas estratigráficas e estruturais e observação das relações de 

campo. 
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O constituinte pedológico / litológicos identificados na área de relevo mais 

suave são representados por horizonte de solo transportados bem desenvolvidos 

pouco profundos 2 -3 metros, podzólicos e até latossolos; 

 

-O potencial hídrico é baixo. São terrenos com manto de intemperismo muito 

argiloso, substrato rochoso pouco fraturado com baixo numero de nascentes de 

água e com pouca disponibilidade hídrica superficial (SUDHERSA,2002) 

 

A variação de horizontes produz uma razoável variedade em relação aos 

características hídricos, pedológicas e geotécnicos, que podem potencializar, a 

desestabilização quando expostos em  taludes de corte; 

 

- Manto de intemperismo muito argiloso de permeabilidade e 

transmissividade muito baixa (aqüíferos pobres). 

 

- A natureza muito argilosa dos solos e das rochas intemperizadas, o baixo 

fraturamento das rochas, o baixo numero de nascentes, e baixa vazão dos rios   e a 

maior parte dos canais de drenagem secos, indicam um potencial hídrico muito baixo 

para estes terrenos; com pouca disponibilidade hídrica superficial 

(SUDHERSA,2002) 

 

- Litologia e aspectos geotécnicos Área de Mandirituba; 

 

Relevo de pouco a fortemente ondulado, topos suavizados com 

predominância de morros baixos de topos convexos características uma alta 

densidade de drenagem.   Suas vertentes suaves têm declividade  media -alta  (10% 

- 20%),  morrotes com orientações irregulares com declividades predominantes entre 

( > 20%), Figura 8.12c, mapa de intervalos de declividade. 
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É drenada preferencialmente para norte e noroeste – pelo Rio dos Patos e 

Ribeirão Botiatuva, Ribeirão Diamante, Arroio dos Cruz e  em direção ao Rio 

Maurício e Iguaçu, (nível de base regional). È drenado ainda por pequenas 

nascentes que drenam para os níveis de base locais. 

 

A investigação de características geológicas foi baseada em trabalhos de 

semidetalhe na região, principalmente (CPRM,1999,2004), de mapas temáticos 

locais e regionais (SUDHERSA,2002), alem da interpretação de cartas topográficas, 

fotografias  aéreas, de  imagem de satélite e a partir da observação direta de 

afloramentos e das relações de campo realizados durante campanha de 

reconhecimento da área  

 

Foram realizados perfis de caminhamento na área de intervenção e região 

de influência direta, contemplando a descrição litológica macroscópica dos 

afloramentos, medidas estratigráficas e estruturais e observação das relações de 

campo. 

 

O constituinte pedológico / litológicos identificados na área de relevo mais 

suave são representados por horizonte de solo transportados bem desenvolvidos 

pouco profundos com 2-3 metros de espessura, podzólicos e até latossolos; 

 

Nas áreas de relevo mais abrupto, predominam solos podzólicos residuais  

rasos e até cambissolos cor predominante preta a cinza indicando ser rica em 

matéria orgânica.  Com espessuras médias de 1 – 2,5 m. São muito argilosos e 

plásticos avermelhada e localmente amareladas devido a composição 

ferromagnesiana das rochas.São originários a rochas mais antigas da região. São 

solos laterizados. 
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- Áreas de relevo em avançado estágio de dissecação, com morros baixos, 

planícies, estão sujeitos ao assoreamento,. Os horizontes superiores em  cor preta 

e/ou cinza escura com espessuras entre 0,80m e 2,0m 

 

- Relevos moderados a fortemente ondulado têm um lençol freático com 

profundidade entre 8 -12m; e apresentam boa capacidade de suporte; 

 

- Relevos moderados a fortemente ondulado têm um lençol freático com 

profundidade entre 8 -12m; e apresentam boa capacidade de suporte; 

 

-O potencial hídrico é baixo. São terrenos com manto de intemperismo muito 

argiloso, substratos rochosos pouco fraturados com baixo numero de nascentes de 

água e com pouca disponibilidade hídrica superficial (SUDHERSA, 2002) 

 

A variação de horizontes produz uma razoável variedade em relação às 

características hídricos, pedológicas e geotécnicas, que podem potencializar, a 

desestabilização quando expostos em  taludes de corte; 

 

-Manto de intemperismo muito argiloso de permeabilidade e 

transmissividade muito baixa (aqüíferos pobres). 

 

-A natureza muito argilosa dos solos e das rochas intemperizada, o baixo 

fraturamento das rochas, e o baixo numero de nascentes, e baixa vazão dos rios e a 

maior parte dos canais de drenagem secos, indicam um potencial hídrico muito baixo 

para estes terrenos; 
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Nos setores fortemente ondulado, os solos  tem espessuras pequena. 

 

Os solos de alteração preservam ainda muitas estruturas reliquiares da 

rocha de origem, e geralmente encontra-se separado dos horizontes superior por 

linhas de seixos. 

 

A pedregosidade deste solo é quase nula e apresenta baixa resistência ao 

corte e a penetração. 
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AREA DE CURITIBA

 QUATERNARIO - ALUVIOES ARENO
 ARGILOSOS 

QUATERNARIO- FORMAÇÃO GUABI-
ROTUBA SEDIMENTOS ARGILOSOS,
ARENITOS ARCÓSEOS E 
CONGLOMERADOS

MIGMATITOS COM PALEOSOMA BÁSI-
COS-ANFIBOLITO E METAULTRABASITO

ARQUENO - BIOTITA HORNBLENDA 
GNAISSES, 

FALHAS E LINEAMENTOS

ESTRUTURAS LINEARES

LEGENDA

FOLIAÇÕES METAMORTICAS

MAPA GEOLOGICO 

 

Figura 8.19 - A - Mapa geológico da área de Curitiba de região de entorno. 
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 QUATERNARIO - ALUVIOES ARENO
 ARGILOSOS 

QUATERNARIO- FORMAÇÃO GUABI-
ROTUBA SEDIMENTOS ARGILOSOS,
ARENITOS ARCÓSEOS E 
CONGLOMERADOS

MIGMATITOS COM PALEOSOMA BÁSI-
COS-ANFIBOLITO E METAULTRABASITO

ARQUENO - BIOTITA HORNBLENDA 
GNAISSES, 

FALHAS E LINEAMENTOS

ESTRUTURAS LINEARES

MAPA GEOLOGICO 
  ÁREA FAZENDA
   RIO GRANDE

LEGENDA

FOLIAÇÕES METAMORTICAS

 

Figura 8.19b-  Mapa geológico da área  de Fazenda Rio Grande de região de entorno. 
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  MAPA ÁREA 
MANDIRITUBA

 QUATERNARIO - ALUVIOES ARENO
 ARGILOSOS 

QUATERNARIO- FORMAÇÃO GUABI-
ROTUBA SEDIMENTOS ARGILOSOS,
ARENITOS ARCÓSEOS E 
CONGLOMERADOS

MIGMATITOS COM PALEOSOMA BÁSI-
COS-ANFIBOLITO E METAULTRABA-
SITO

ARQUENO - BIOTITA HORNBLENDA 
GNAISSES, 

FALHAS E LINEAMENTOS

ESTRUTURAS LINEARES

FOLIAÇÕES METAMORTICAS

LEGENDA

 

Figura8.19c – Mapa geológico da área de Mandirituba e entorno. 
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8.1.7 ASPECTOS GEOTÉCNICOS 
 

No Primeiro Planalto, ou Planalto de Curitiba, alguns aspectos gerais 

relacionados as características geotécnicas podem ser elencados: 

 

O período com a maior quantidade de chuvas é a época do verão, nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro.  

 

No que se refere à vegetação, atualmente predominam a exploração 

agrícola. Áreas de cerrado degradado e vegetações rasteiras, utilizadas como 

pastagem natural, pequena área com remanescente de matas algumas matas 

ciliares. 

 

A geologia, revela uma região de terrenos arqueanos cobertos localmente 

por sedimentos recentes e entrecortados por diques de diabásio.  

 

O relevo da área apresenta altitudes que variam geralmente entre 950 e 

1.050 metros e é caracterizado pela presença e colinas com vertentes ravinadas e 

vales abertos a encaixados que aumentam substancialmente o volume e a 

velocidade das enxurradas, concentrando o escoamento, potencializando os 

processos de ravinamentos e voçorocamentos. Que poderiam gerar problemas 

como o assoreamento dos cursos de água a jusante.  

 

Segundo Guerra et al. (2001), para a compreensão dos processos erosivos 

devem ser levados em consideração os fatores controladores que determinam as 

variações nas taxas de erosão tais como: erosividade da chuva (total pluviométrico, 

intensidade e energia cinética); as propriedades dos solos; cobertura vegetal; 

características das encostas (declividade, comprimento, forma); uso e manejo do 
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solo (atuação do homem de forma inadequada), e também o reconhecimento das 

várias formas erosivas como a erosão em lençol, ravinas, voçorocas e o papel dos 

escoamentos superficial e sub-superficial. 

 

Já os movimentos gravitacionais de massa ou escorregamentos, segundo 

Filho (1995), constituem-se num dos processos mais importantes associados à 

dinâmica superficial do território brasileiro. Tal importância decorre do aumento de 

áreas com potencialidade para ocorrência destes processos, destacando os centros 

urbanos e periferias. 

 

Na região de influencia, não foram identificadas grandes áreas de voçorocas 

e outras formas mais agressivas de erosão. 

 

Os principais fatores restritivos aos processos de erosão na área são a baixa 

declividade, a cobertura vegetal remanescente (culturas e gramíneas de pastagens, 

matas ciliares e remanescentes) e as características texturais argilo arenosa do solo. 

Esta cobertura de porte herbáceo, que cobre a superfície do terreno impedem o 

impacto direto da chuva no solo, minimiza o processo de desagregação de partículas 

e proporciona uma relativa retenção de águas pluviais aumentando a taxa de 

infiltração no solo, minimizando o escoamento superficial, o que conseqüentemente 

evita a instalação de processos erosivos mais agressivos. 

 

Os principais processos erosivos são do tipo microdeslizamento. Nestes 

processos são movimentados pequenos volumes de solo e rocha alterada, gerando 

pequenos depósitos nas margens das estradas. As vertentes na área têm 

declividades médias de 5% -20%; em sua maior parte, inexistindo a ocorrência de 

movimentos de massa ou queda de blocos nestes trechos. 
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Os processos erosivos originados pela ocupação antrópica (áreas 

desmatadas, estradas, e exploração de materiais argilosos para industria etc.) são 

amplamente distribuídos na área de Curitiba. Nas áreas de Fazenda Rio Grande e 

Mandirituba a antropização restringe-se a associadas a atividades agrícolas. São de 

caráter laminar e associa-se a as áreas que ficam desprotegidas do impacto direto 

da chuva, (acessos, estradas secundárias, aras de exploração do solo e argilas), 

gerando enxurradas e pequenos sulcos. Ocorrem ao longo do sistema viário e em 

setores restritos das vertentes mais abruptas. 

 

Observam-se espessuras de solo variando de 1 a 4,8 metros, 

correspondentes a solos residuais e de alteração constituídos predominantemente 

por argilas arenosas, areias e siltes com alto grau de coesão. 

 

Este solo residual originado da alteração de rochas cristalinas pode ser 

classificado quanto à escavação, como de primeira categoria pelo IPT (1981). São 

solos para cuja remoção não é necessária a utilização de explosivos. 

 

As áreas de interesse podem ser classificadas como medianamente 

fraturada a pouco fraturada, segundo a tabela de Grau de Fraturamento de Guidicini 

et alii (1970). 

 



  

  66 

8.1.8 HIDROGEOLOGIA 
 

As investigações hidrogeológicas no Estado do Paraná desenvolvidas de 

forma sistemática pela Superintendência dos Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental (SUDERHSA), outros pesquisadores como Rosa Filho et alii (2002), 

distinguiram três aqüíferos na Região Metropolitana de Curitiba, a saber: o 

Embasamento cristalino, o Guabirotuba e o Karst. 

 

Destaca-se neste quadro o Karst e o aqüífero Guabirotuba como os 

principais para a exploração de água subterrânea na região. 

 

8.1.8.1 Aqüífero Embasamento Cristalino 

 

Os migmatitos, bem como as rochas granitóides e gnáissicas, representam 

as unidades aqüíferas do embasamento cristalino da Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC). Estas rochas ocupam uma área de aproximadamente 7.500 km2, no 

Primeiro Planalto Parananense, numa faixa que abrange o município de Curitiba, 

parte dos municípios de Araucária, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Colombo, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. A taxa 

média anual de chuvas na região é em torno de 1.500 mm. A infiltração e a 

percolação das águas se faz através de geoestruturas em geral, a exemplo de 

diáclases e falhas geológicas. O manto de alteração das rochas e os sedimentos 

quaternários, encontram-se saturados com água e funcionam como reguladores da 

recarga dos aqüíferos durante todo o ano. As estruturas através das quais circulam 

as águas distribuem-se preferencialmente entre 60 e 150 m de profundidade. 

SALAMUNI (1981) menciona a existência de fraturamentos de interesse 

hidrogeológico localizados aos 335 m de profundidade. A vazão média deste 

aqüífero é da ordem de 13.000 L/h/poço. 
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8.1.8.2 Aquífero Cárstico 

 

O aqüífero cárstico da RMC, igualmente localizado no Primeiro Planalto 

Paranaense, está representado por mármores calcíticos e dolomíticos que ocorrem 

segundo faixas contínuas de extensão lateral de 15 km, associados a filitos e 

quartzitos numa seqüência diferencialmente dobrada da Formação Capiru 

(BIGARELLA, 1948). As estruturas carstificadas desenvolvidas nas rochas 

carbonáticas distribuem-se preferencialmente até os 150 m de profundidade. A 

vazão média dos poços perfurados nas rochas carbonatadas carstificadas é de 

aproximadamente 160.000 L/h ou 44 L/s, sendo que os valores de capacidade 

específica variam de 20 L/h/m a100.000 L/h/m. (FONTANA; LISBOA in CPRM 2002), 

informação verbal). 

 

8.1.8.3 Aqüífero Guabirotuba 

 

O aqüífero Guabirotuba é representado por lentes de areias arcoseanas que 

ocorrem intercaladas nos sedimentos pelíticos da bacia de Curitiba (argilitos e 

siltitos). Este pacote sedimentar cuja espessura máxima atinge 80 m ocupa uma 

área de aproximadamente 400 km2 na RMC. A Formação Guabirotuba foi 

sedimentada num ambiente de leques aluvionares coalescentes, bem como num 

sistema de drenagem entrelaçado ao lado de extensas playas (BECKER, 1982). A 

vazão média dos poços perfurados na parte central da bacia de Curitiba, onde a 

distribuição das lentes de arcóseos é significativamente irregular, é da ordem de 

5.000 L/h. Na região nordeste da cidade de Curitiba, especificamente na área de 

abrangência da bacia hidrográfica do Irai, os arenitos arcoseanos ocorrem próximos 

do contato com o embasamento cristalino sob a forma de camadas contínuas, com 

espessuras que variam de 4 a 15 m. Alguns dos poços que seccionaram essas 

camadas produzem vazões de até 80.000 L/h. O índice pluviométrico da RMC é da 

ordem de 1.500 mm/ano. 
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8.1.8.4 Aqüífero Aluvionar 

 

Os sedimentos aluvionares que merecem destaque sob o ponto de vista 

hidrogeológico são representados pelas camadas de areias e de cascalhos 

existentes na calha do rio Iguaçu. Os sedimentos aluvionares do rio Pequeno, 

afluente do Iguaçu, possuem até 5 m de espessura e armazenam um volume de 

água igual a 4.048.335 m3 (ROCHA, 1996). Esta mesma autora menciona que 

esses sedimentos representem excelentes reservatórios de água, os mesmos, 

lamentavelmente, não são reconhecidos como tal. Não se cogita, por esta razão, a 

possibilidade de preservar essas áreas para o aproveitamento do seu potencial 

hídrico. 

 

 

8.1.8.5 Conclusões 

 

O índice pluviométrico anual da RMC, da ordem de 1 500 mm, e a média das 

vazões dos poços tubulares do aqüífero cárstico, de 260 000 L/h, do embasamento 

cristalino, de 4 000 L/h, e das camadas aqüíferas da Formação Guabirotuba, de 

5.000 L/h, demonstram a importância das águas subterrâneas para o abastecimento 

público de Curitiba. 

 

O potencial hidrogeológico relacionado as rochas e ao manto de 

intemperismo não é muito promissor devido a baixa permeabilidade primária. 

Destaca-se, porem que são terrenos bastante tectonizados com alta densidade de 

descontinuidades estruturais podendo existir sistemas aqüíferos com alto potencial 

hidrogeológico principalmente nos milonitos gnaisses. 
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 Migmatitos: Tem um denso sistema de fraturas do substrato rochoso, 

característica que indica alto potencial hidrogeológico. 

 

Metabasitos e anfibolitos: Potencial hidrogeológico e hídrico baixo. São 

terrenos com manto de intemperismo muito argiloso, e substrato rochoso pouco 

fraturado com baixo número de nascentes. 

 

O mapa de nível de base das sub-bacias e de fluxo preferencial de água 

superficial (Figuras 8.20, 8.21 e 8.22 ) também importante na avaliação da 

vulnerabilidade física demonstra que a áreas não estão localizada sobre nível de 

base de sub-bacias e sim sobre zona de fluxo de água superficial divergente a 

convergente em áreas de vertentes, característica esta considerada como favorável 

à instalação do empreendimento.Apenas  parcialmente a área de Curitiba apresenta 

esta situação. 

O grau de vulnerabilidade / fragilidade da área pode ser avaliado a luz dos 

dados apresentados acima como sendo de baixo risco.  

 

8.1.8.6 ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS LOCAIS E DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

DIRETA 

 

A análise do quadro estrutural, dados planialtimétrico, dados de observações 

de campo, e bibliográficos de mapas geológicos ensejaram a confecção de cartas 

morfoestruturais para cada uma das áreas de interesse e região do entorno, as quais 

identificam o comportamento geral dos condicionantes hidrogeológicos locais. Esta 

carta, baseada na análise da assimetria geral das linhas de drenagem e formas de 

relevo em relação aos principais eixos de simetria estruturais e lineamentos, delineia 

linhas estruturais não cotadas, permitindo a identificação de regiões de altos e 

baixos estruturais, as quais podem ser correlacionáveis respectivamente as áreas 



  

  70 

potenciais de recarga e acumulação de água subterrânea, Anjos e Veneziani (1995). 

Figuras 8.20, 8.21 e 8.22. 

 

Estas cartas, trazem associadas a representação de grandes lineamentos 

estruturais determinados a partir da identificação de eixos de assimetria estrutural 

que podem representar traços de antigas estruturas de origem rúptil. 

 

A sua análise, permite saber se a área está relacionada com o cruzamento 

de grandes lineamentos, os quais representam locais muito vulneráveis a percolação 

de água.  
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A REA  CU RITIBAAREA 
CURITIBA

MAPA MORFOESTRUTURAL E CONDICIONANTES 
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Figura 8.20 - Mapa morfoestrutural e de condicionantes hidrogeológico da área Curitiba mostrando o sentido do fluxo da água subterrânea do aqüífero livre, 
linhas de escoamento e localização dos poços de monitoramento a serem implantados. 
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Figura 8.21 - Mapa morfoestrutural e de condicionantes hidrogeológicos – Área Fazenda Rio Grande. 
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MAPA MORFOESTRUTURAL E CONDICIONANTES 
  HIDROGEOLOGICAS - AREA MANDIRITUBA
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Figura 8.22 - Mapa morfoestrutural e de condicionantes hidrogeológicos – Área Mandirituba. 
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As seguintes observações podem ser feitas para as áreas consideradas:  

 

Área de Curitiba 

 

A área de Curitiba e entorno, apresenta como característica básica uma 

estruturação por falhas e lineamentos, sobre os quais encontram-se encaixados as 

principais  linhas de drenagem. As direções principais são NS NNE, NNW, NW e 

EW, com a direção NS representando os principais eixos de simetria estrutural, 

 

Este quadro evidencia uma área estruturada por blocos, com variações 

locais, onde se destaca um bloco principal a leste do rio Barigui, basculado 

predominantemente para NW. 

 

A área de intervenção tem sua localização sobre uma área interpretada 

como intermediaria a um baixo estrutural no limite oeste deste bloco, propícia à 

acumulação de água subterrânea e tem função secundaria como área de recarga e 

percolação de água subterrânea. Nesta condição o aqüífero livre superficial torna-se 

menos vulnerável, se comparado a áreas de recarga ou de alto estrutural. 

 

A área do empreendimento encontra-se inserida no aqüífero Guabirotuba e 

Aluvionar cujas características hidrogeológicas gerais encontra-se apresentada no 

item hidrogeologia regional. 

 

Apresentando um relevo ondulado com vertentes convexas, a área é 

drenada por ravinas, e pequenos talvegues de nascentes instalados nesta vertente 

em direção a drenagens no seu limite oeste e noroeste que funcionam como nível de 

base local, e recebem águas pluviais de escoamento superficial e as conduzem em 
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direção ao nível de base regional e relevo plano das áreas aluvionares ricos em 

matéria orgânica. 

 

Os solos que constituem o aqüífero local apresentam varias fácies 

granulométrica com predomínio das frações argilosas na superfície do solo, e 

concentração de termos mais arenosos em profundidades médias. 

 

A estes solos, segundo ensaio tátil visual, testes de campo pode ser 

atribuído coeficientes de permeabilidade muito baixos, a médios. 

 

Área de Fazenda Rio Grande 

 

As características básica área da Fazenda Rio Grande e entorno, é uma 

estruturação por falhas e lineamentos, controlando as principais  linhas de 

drenagem. As direções principais são NS NNE, NNW, WEW com a direção NNW  e  

NE, representando os principais eixos de simetria estrutural, delimitando blocos, 

basculados predominantemente para NE com variações locais, E e SE. 

 

A área de intervenção tem sua localização sobre uma área intermediaria  

entre  um baixo  e alto estrutural. E propícia à acumulação e percolação de água 

subterrânea e tem função secundaria como área de recarga de água subterrânea. 

Nesta condição o aqüífero livre superficial torna-se menos vulnerável, se comparado 

a áreas de recarga ou de alto estrutural. 

 

A área em tela encontra-se representada pelo Aqüífero Cristalino, gnáissico 

e Aluvionar cujas características hidrogeológicas gerais encontra-se apresentada no 

item hidrogeologia regional. 
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Apresentando um relevo pouco a suavemente ondulado com vertentes 

convexas sobre gnaisses, a aplainado nas áreas mais dissecadas e de aluviões, a 

área é drenada por uma ravina que a intercepta  na direção NS, e pequenos 

talvegues instalados em ambos os lados desta ravina que drena em para norte em 

direção a drenagens no seu limite norte e noroeste que funcionam como nível de 

base local, e recebem águas dos afluentes e as conduzem em direção nível de base 

regional. 

 

A natureza muito argilosa dos solos e das rochas intemperizadas e o baixo 

fraturamento remetem identificação de um potencial hídrico muito baixo. 

 

Os solos se constituem com predomínio das frações argilosas apresenta 

uma fração fragmentos de quartzo na superfície do solo, e concentração de termos 

mais arenosos em profundidades médias. 

 

A estes solos, segundo ensaio tátil visual, pode ser atribuído coeficientes de 

permeabilidade muito baixos. 

 

Área de Mandirituba 

 

Bastante estruturada por falhas e lineamentos a área de intervenção e 

entorno, tem seu aqüífero constituído rochas gnáissicas e paleossoma básicos, 

aluviões e manto de alteração. 

 

Esta estruturação somada a foliação gnáissica constituem uma estruturação 

a qual encontram-se controlando as principais  linhas de drenagem. As direções 

principais são NE, NS, NE-E. A direção NS e NE, representando os principais eixos 

de simetria estrutural. 
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Esta estruturação define blocos basculado predominantemente para E com 

variações locais, NE, SE e SW. 

 

A área de intervenção tem sua localização sobre uma borda deprimida de 

um bloco estrutural, propícia à acumulação de água subterrânea em possíveis 

sistemas aqüíferos fraturados que tenha desenvolvido. Tem função secundaria como 

área de recarga de água subterrânea. Nesta condição o aqüífero livre superficial 

torna-se menos vulnerável, se comparado a áreas de recarga ou de alto estrutural 

do aqüífero cristalino gnáissico e aluvionar cujas características hidrogeológicas 

gerais encontra-se apresentada no item hidrogeologia regional. 

 

Apresentando um relevo médio à fortemente ondulado com vertentes 

convexas sobre os gnaisses, a ondulado suave com morros baixos a planos nas 

áreas mais dissecadas e de aluviões, a área é cortada por uma ravina que a 

intercepta na direção EW, e pequenos talvegues instalados em ambos os lados 

desta ravina que drena para oeste em direção ao Rio dos Patos que funciona como 

nível de base local. 

 

A natureza muito argilosa dos solos e das rochas intemperizadas e o baixo 

fraturamento remetem a um potencial hídrico muito baixo. 

 

Os solos que constitui o predomínio das frações argilosas apresenta um 

fração de fragmentos de quartzo. 

 

A estes solos, segundo ensaio tátil visual, testes de campo e de laboratório, 

pode ser atribuído coeficientes de permeabilidade muito baixos. 
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Figura 8.23 - Mapa de nível de base e escoamento de águas superficiais. 
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8.1.1.1.10 – Poços de Monitoramento – Piezômetros 

 

Área de Curitiba 

 

A linhas de fluxo da água subterrânea configura de modo geral um manto 

radial divergente para NW e NNW, podendo se identificar pelo menos duas 

principais linhas de escoamento de água subterrânea localizadas na porção central 

da área, uma com sentido noroeste, uma com sentido norte e uma terceira e menos 

importante linha de escoamento de água subterrânea ocorre no extremo sudoeste 

da área, com sentido de escoamento para SW. 

 

A instalação de poços de monitoramento é recomendada nas porções  norte, 

noroeste e oeste da área do empreendimento, a jusante destas linhas de 

escoamento Outro poço de monitoramento é recomendado a ser instalado a 

sudeste, sobre a cota mais alta do divisor de águas conforme se encontram 

indicados sobre a Figura 8.20, do mapa potenciométrico. 

 

Para atender a necessidade de monitoramento, seis poços de 

monitoramento são indicados: 

 

- Um poço a norte a montante do fluxo de água subterrânea, sobe o divisor 

de água, para observação, controle e aferição da qualidade da água do aqüífero livre 

local. 

 

- Cinco outros poços a jusante das principais linhas de escoamento e de 

fluxo de água subterrânea, nos limites sudoeste, oeste e norte, conforme indicados 

no mapa de condicionantes hidrogeológico. Deverão ser instalados a uma distancia 
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de pelo menos 20 metros do local reservado para a disposição dos resíduos. Estes 

servirão para controle de eventuais alterações da qualidade do aqüífero livre, 

originadas na área do empreendimento. 

 

Área Fazenda Rio Grande 

 

A linhas de fluxo da água subterrânea configura de modo geral um manto 

radial convergente para NNE , com variações  secundárias sentido W-NW na parte 

centro oeste da área. É possível identificar pelo menos duas principais linhas de 

escoamento de água subterrânea. Uma localizada na porção central da área com 

sentido norte, outra no limite nordeste da área com sentido NW, e uma terceira e 

menos importante linha de escoamento de água subterrânea ocorre no limite oeste 

noroeste com sentido N-NE. 

 

A instalação de poços de monitoramento é recomendada principalmente nas 

porções norte, nordeste e oeste da área do empreendimento, a jusante destas linhas 

de escoamento. Outro poço de monitoramento é recomendado a ser instalado a sul, 

sobre a cota mais alta do divisor de águas conforme se encontram indicados sobre a 

Figura 6.21. 

 

Para atender a necessidade de monitoramento, cinco poços de 

monitoramento são indicados: 

 

- Um poço a sul a montante do fluxo de água subterrânea, sobre o divisor de 

água, para observação, controle e aferição da qualidade da água do aqüífero livre 

local. 

- Cinco outros poços a jusante das principais linhas de escoamento e de 

fluxo de água subterrânea, nos limites sudoeste, oeste e norte, conforme indicados 
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no mapa de condicionantes hidrogeológico. Deverão ser instalados a uma distancia 

de pelo menos 20 metros do local reservado para a disposição dos resíduos. Estes 

servirão para controle de eventuais alterações da qualidade do aqüífero livre, 

originadas na área do empreendimento. 

 

Área de Mandirituba 

 

A linhas de fluxo da água subterrânea configura de modo geral uma 

superfície uniforme inclinada para NE, com variações secundárias sentido SSW na 

parte centro sul da área. É possível identificar pelo menos duas importantes linhas 

de escoamento de água subterrânea. Uma principal localizada na porção central da 

área com sentido nordeste, outra no limite noroeste da área com sentido NE, e uma 

terceira e menos importante linha de escoamento de água subterrânea ocorre no 

limite noroeste com sentido S. 

 

A instalação de poços de monitoramento é recomendada principalmente no 

limite, nordeste e sul da área do empreendimento, a jusante das linhas de 

escoamento de água subterrânea. Dois poços de monitoramento são recomendados 

a ser instalado a noroeste e sudeste sobre as cotas mais altas do divisor de águas 

conforme se encontram indicados sobre a Figura 8.22.  Cinco poços de 

monitoramento são indicados: 

 

- Dois poços em áreas a montante dos fluxos de água subterrânea, sobre o 

divisor de água, para observação, controle e aferição da qualidade da água do 

aqüífero livre local. 

 

- Três outros poços a jusante das principais linhas de escoamento e de fluxo 

de água subterrânea, nos limites nordeste, e sul, conforme indicados no mapa de 

condicionantes hidrogeológico. Deverão ser instalados a uma distancia de pelo 
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menos 20 metros do local reservado para a disposição dos resíduos. Estes servirão 

para controle de eventuais alterações da qualidade do aqüífero livre, originadas na 

área do empreendimento. 

 

 

8.1.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

- Regional 

 

A análise dos dados sobre a Região Metropolitana de Curitiba – áreas de 

Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e região de entorno, permitem 

diagnósticos integrados, do ponto de vista geológico, hidrogeológicos e geotécnico. 

 

A área do empreendimento está inserida no complexo cristalino, sobre o 

Domínio Curitiba, e é constituída essencialmente por rochas arqueanas, gnaisses, 

metabásicas, xistos e sedimentos recentes da Formação Guabirotuba da Bacia de 

Curitiba e aluviões. 

 

As grandes estruturas regionais são de origem rúptil. As principais direções 

são, NNW e NE, NW e NS, não se identificando cruzamentos de grandes 

lineamentos diretamente sobre nenhuma das áreas analisadas, mais vulneráveis a 

percolação de água. 

 

Do ponto de vista hidrogeológico regional, as áreas analisadas são 

constituídas principalmente pelo aqüífero cristalino, aqüíferos sedimentares da Fm 

Guabirotuba e aqüíferos aluvionares associados. Destacando-se aí o aqüífero 

guabirotuba e aluvionar como excelentes produtores de água. 
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A analise dos níveis de base locais demonstram que as áreas do em tela 

não se encontram sobre níveis de base importantes, e não estão diretamente 

sujeitas ocorrências de enchente. A área de Curitiba tem seu limite oeste noroeste 

parcialmente sobre o nível de base do rio Birigui, onde ocorrem sedimentos 

aluvionares deste rio. 

 

A análise conjunta dos dados acima apresentados permite admitir um grau 

de vulnerabilidade/ fragilidade como de baixo risco. 

 

Do ponto de vista litológico das as varias áreas são similares  quanto ao 

substrato rochoso , o qual constitui-se predominantemente de argilitos e  siltitos 

arenitos argilosos, de granulação fina e cobre rochas cristalinas, onde a  

permeabilidade são reconhecidamente baixas.  

 

Não foi identificado nenhum lineamento ou cruzamento de grandes 

lineamentos na área, diminuindo grandemente a probabilidade de conexão 

importante entre grandes camadas aqüíferas superficiais e aqüíferos confinados. 

 

- Local 

 

1 – As áreas selecionadas para a instalação do empreendimento revelaram-

se bastante favorável do ponto de vista dos aspectos geológicos, litoestratigráficos e 

estruturais. 

- Litologicamente é constituído de materiais muito finos / médios, com 

predominância de solos argilosos e arenitos finos argilosos e siltitos coesos; 

- Estruturalmente apresenta um grau médio a baixo de fraturamento; não 

estando associada nenhuma estrutura de caráter regional. 
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2 – Geomorfologicamente favorável 

 

O relevo apresenta formas onduladas suaves, declividade da ordem de 5%-

20%;com grandes porções praticamente planas, vales abertos de fundo chato. 

Pode-se considerar que as áreas apresentam uma porcentagem de declividade 

crescente das formas em direção a sul, ao se afastas da borda da Bacia de Curitiba. 

 

Nas áreas preconizadas para a instalação do empreendimento, os processos 

erosivos naturais – são variáveis de área para área. 

 

Área de Fazenda Rio Grande - A ausência de cicatrizes e a suavidade do 

relevo contribuem para que a movimentação de massa nas áreas seja pequena não 

produzindo volumes de materiais que possam vir a assorear as drenagens que a 

circundam; 

 

Área de Curitiba - Área completamente antropizada por exploração de 

material de empréstimo e para industria de cerâmica e olarias. Intensamente 

recortada por cavas e exploração abandonadas e ativas, com imensas áreas de solo 

de alteração e rochas de alteração expostas a intempéries. São inúmeros os pontos 

e áreas expostas a processos erosivos. 

 

Área de Mandirituba - Área antropizada por atividades de exploração 

agrícola. Relevo de suave de vertentes convexas. Com declividade medias a baixas. 

Poucas áreas com processos erosivos instalados, que se concentra nas obras de 

estradas construídas e construções civis existentes. 
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3- Do ponto de vista Hidrogeológico. 

 

- A interpretação morfoestrutural não caracteriza  as áreas em tela como 

sendo áreas de descarga; 

 

- O nível freático encontra-se a profundidades médias de 4m, variando de 

aproximadamente de 10 metros m nas partes altas até profundidades em torno de 

1,0 metro a jusante da encosta, no fundo do vale, próximo a drenagem. Desta forma 

o aqüífero livre fica naturalmente protegido de eventuais infiltrações. 

 

Há que se considerar que será executado um sistema de impermeabilização 

de toda a base do aterro integrante do empreendimento. 

 

4 – Do ponto de vista geotécnico: 

 

- As camadas superiores dos solos em todas as áreas são de fácil remoção  

 

- A baixa declividade do relevo, a textura e coesão do solo superficial, 

determinado pela presença dos termos argilo siltosos e arenosos, atribuem um 

potencial erosivo natural muito baixo para estas áreas. 

 

Materiais existentes na porção do solo superficial são argilitos finos, 

possuem a qualidade necessária para o desenvolvimento das atividades de 

impermeabilização e recobrimento do aterro integrante do empreendimento. 
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A ausência de cicatrizes e a suavidade do relevo contribuem para que a 

movimentação de massa nas áreas seja pequena não produzindo volumes de 

materiais que possam vir a assorear as drenagens que a circundam. 

 

A integração de todos estes dados sobre a região de influência do 

empreendimento, realizada à luz dos princípios da convergência de evidências, 

conduzem a um diagnóstico das características físicas favorável do ponto de vista 

geológico, geomorfológico, hidrogeológico e geotécnico das áreas analisadas. 
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8.2 MEIO FÍSICO – AR 

 

 

Nesta avaliação preliminar foi feito um estudo acerca das condições físico-

climáticas de região que abrange os locais potenciais para a instalação do 

empreendimento nos municípios de: Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mandirituba. 

 

Em termos topográficos, as altitudes dos três locais potenciais estão entre 

884 e 909 m, apresentando, portanto, uma variação pequena de altitude. A 

cobertura superficial local mescla áreas de ocupação antrópica intensa como a 

cidade de Curitiba e a área urbana do município de Fazenda Rio Grande, e áreas 

utilizadas basicamente para cultivo de pequena escala e pecuária. 

 

Esta região é limitada ao norte por uma formação de elevações que chegam a 

tingir 1.100 m de altitude com orientação sudoeste-nordeste, e com elevações que 

chegam a até 1.200 m ao sul também com orientação sudoeste-nordeste, dando 

conformações de um vale à região analisada conforme pode ser visto na Figura 

8.24. As regiões mais baixas na área central da Figura 8.24 têm altitudes que 

chegam a 870 m, por onde passa o córrego que corta a região. 
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Figura 8.24 - Imagem com a representação topográfica da área analisada com a localização 
dos pontos potenciais de localização do SIPAR e das estações meteorológicas cujos dados 
foram utilizados na análise. 
 

 

 A identificação dos locais potenciais com suas respectivas localizações 

geográficas e altitudes são apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Prioridade, identificação e localização dos locais potenciais. 

PRIORIDADE LOCAL LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 

1 Curitiba 250 36’ 31” S 490 20’ 45” W 884 m 

2 Faz. Rio 

Grande 

250 40’ 51” S 490 16’ 50” W 909 m 

3 Mandirituba 250 43’ 28” S 490 20’ 37” W 904 m 
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As distâncias entre os locais potenciais são as seguintes: cerca de 11 km 

entre Curitiba e Fazenda Rio Grande no sentido noroeste-sudeste; cerca de 13 km 

entre Curitiba e Mandirituba no sentido norte-sul e cerca de 8.5 km entre Fazenda 

Rio Grande e Mandirituba no sentido nordeste - sudoeste. 

 

Para uma avaliação consistente das condições meteorológicas são 

apresentadas em seguida séries temporais distintas de dados coletados por 

diferentes instituições sobre a mesma região, visando representar com fidelidade as 

condições meteorológicas locais e identificar tendências de alguns parâmetros 

meteorológicos relevantes na definição do clima local. 

 

 As informações meteorológicas utilizadas na análise foram observadas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, pelo Sistema Meteorológico do Paraná 

– SIMEPAR e pela Aeronáutica, cujas localizações também podem ser vistas na 

Figura 8.24 e cujas posições geográficas podem ser vistas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Localizações geográficas das estações meteorológicas 

ESTAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE PERÍODO 

INMET 250 25’ S 490 16’ W 924 m 1961-1990 

SIMEPAR 250 27’ S 490 16’ W 935 m 1998-2003 

AEROPORTO 250 32’ S 490 10’ W 930 m 2006 

 

 De acordo com os dados observados nestas estações, o comportamento de 

algumas variáveis meteorológicas são apresentadas em seguida: 

 

 Um dos parâmetros determinantes das condições meteorológicas de uma 

região é a temperatura ambiente, e sua variabilidade é mostrada na Figura 8.25. 

 

 

 



  

  90 

TEMPERATURA

0

5

10

15

20

25

JA
N

FEV
MAR

ABR
MAI

JU
N

JU
L

AGO
SET

OUT
NOV

DEZ

Mês

Te
m

pe
ra

tu
ra

 ( 
C

)

NORMAL (61-90)

MÉDIA (98-03)

MÉDIA (2006)

 
Figura 8.25 -Temperaturas médias mensais coletadas pelo INMET (normal – 61 a 90), SIMEPAR 
(média – 98 a 03) e FAB (média – 2006). 

Fonte: INMET (2002), SIMEPAR (2004) e FAB (2006). 

 

 A Figura 8.25 mostra um padrão de temperatura típico de latitudes médias 

com um valor médio anual em torno de 17,7 ºC entre 1998 e 2006 e uma média 

mensal mais baixa (16,5 ºC) na média climatológica entre 1961 a 1990, o que mostra 

indícios de elevação nas temperaturas média locais.  Ainda de acordo com o Gráfico 

1, a temperatura média mínima observada é de 12,2 ºC em junho na normal (61-90) 

e a máxima é de 21,7 ºC observada em janeiro na média (2006). 

 

 Outro parâmetro meteorológico relevante nas condições ambientais locais é a 

precipitação. A Figura 8.26 mostra o padrão de chuvas da região. 
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Figura 8.26 - Precipitações médias mensais coletadas pelo INMET (normal – 61 a 90), SIMEPAR 
(média – 98 a 03) e FAB (média – 2006). 
Fonte: INMET (2002), SIMEPAR (2004) e FAB (2006). 

 

Conforme pode ser observado na Figura 8.26 em termos de volume de 

precipitação anual existe uma equivalência em totais precipitados na normal 

climatológica (1407,9 mm) e na média (98-2003) que foi de 1497,4 mm. A 

precipitação acumulada no ano de 2006 foi de 1142,8 mm, ou seja, cerca de 20% 

abaixo das outras médias caracterizando um ano bem mais seco que o normal, 

principalmente considerando o baixo índice atípico registrado em outubro. 

 

 Outro fator importante nas condições ambientais de uma região é o regime de 

ventos a que é submetida. O padrão das condições de vento na região pode ser 

visto nas Figuras 8.27 e 8.28. 
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Figura 8.27 - Intensidade média mensal do vento coletadas pelo SIMEPAR (média – 98 a 03) e 
FAB (média – 2006). 
Fonte: SIMEPAR (2004) e FAB (2006). 

 

 A Figura 8.27 mostra como esperado que os períodos de maior ventilação se 

concentram nos meses de primavera/verão em contraste com ventos menos 

intensos no período de outono/inverno. Os dados coletados pelo SIMEPAR e pela 

FAB apresentados na Figura 8.27 mostram para a região um padrão de ventilação 

bastante satisfatório com valores médios nunca inferiores a 1,9 m/s, e com máximos 

chegando a 3,9 m/s no caso dos dados coletados pela FAB no aeroporto. Em ambos 

os casos a amplitude da intensidade do vento ao longo do ano é bastante pequena 

indicando presença constante e efetiva de movimentações de massas de ar. 

 

A freqüência média da direção do vento no período de 1998 a 2003 e 2006 é 

apresentada na Figura 8.28 
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Figura 8.28 - Freqüência média da direção do vento coletadas pelo SIMEPAR (média – 98 a 03) 
e FAB (média – 2006). 
Fonte: SIMEPAR (2004) e FAB (2006). 

 
 A Figura 8.28 mostra uma predominância marcante da componente de E nos 

dados coletados no aeroporto e predominância de vento de NE no caso dos dados 

coletados pelo SIMEPAR, o que permite inferir que o vento na região sopra do setor 

E/SE como pode ser visto na Figura 8.28. Observa-se ainda que nesta região, as 

componentes mais fracas estão concentradas no setor S/SW.  

 

A partir dos dados obtidos foi realizada uma comparação com os relatórios de 

qualidade do ar da região metropolitana de Curitiba da SEMA, cabendo ressaltar que 

a estação do SIMEPAR está dentro de área urbana, o que pode facilitar a ocorrência 

de ventos canalizados e que faria a componente de este ter uma tendência de 

nordeste. Nesse ponto, as observações do aeroporto que está em área mais aberta 

são mais significativas (e a componente principal medida pela FAB é de Este). Nos 
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relatórios da SEMA a componente registrada em médias ano a ano são do setor 

Este-Sudeste, definidas praticamente em três estações: REPAR, UEG e Assis (que 

estão próximas entre si) em Araucária. Que também estão em áreas urbanizadas, 

com a estação automática REPAR um pouco mais isolada. Estas também podem 

sofrer influência de vento canalizado em função de edificações próximas.  

 

Portanto, a componente principal para a região estudada sopra normalmente 

de Este, com alguma variação secundária dentro do quadrante NE-SE. 

 

 

8.2.1 Considerações Finais 
 

A região em estudo possui características que favorecem a dispersão dos 

efluentes gasosos que poderão ser gerados no empreendimento, no entanto estas 

emissões só poderão ser melhor estudadas e calculadas a parti a elaboração dos 

projetos executivos pela empresa Concessionária para a solicitação da Licença de 

Instalação do empreendimento. 

 

Estudos realizados para empreendimentos similares em regiões próximas as 

estudadas apresentam interferências muito pequenas, as quais raramente 

ultrapassam os limites do próprio empreendimento, esperando-se assim, de forma 

equivalente, pouca influência do empreendimento sobre as regiões estudadas. 

 

 



  

  95 

8.3 MEIO FÍSCICO – ÁGUA 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar as condições hídricas de três 

áreas consideradas viáveis para a implantação do novo Sistema de Gestão de 

Resíduos - SIPAR da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) visando a substituição 

do atual aterro sanitário da Caximba, o qual atende a cidade de Curitiba e diversos 

municípios da região metropolitana. 

 

Assim sendo, será realizada a caracterização hídrica das três áreas e seus 

entornos, também será realizada a verificação dos empreendimentos outorgados e 

as suas localizações, além de estudos sobre a qualidade da água, através de 

análises de IQA. 

 

 

8.3.1 Caracterização e enquadramento da bacia hidrográfica 
 

Atualmente o estado do Paraná enquadra os rios pertencentes à bacia 

hidrográfica do Iguaçu de acordo com a Portaria nº 20 de 12 de maio de 1992. No 

entanto deve ser destacado que o Estado está elaborando alguns planos de bacia 

hidrográfica, e assim que estes planos forem concluídos deverão apresentaram um 

novo enquadramento dos corpos d’água. 
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8.3.1.1 Área do município de Curitiba 

 

A área do município Curitiba selecionada para estudos visando à implantação 

do empreendimento pertencente à bacia hidrográfica do rio Barigüi. 

 

A bacia hidrográfica do rio Barigüi localiza-se em Curitiba e RMC e drena até 

a sua foz 279 km2 em uma extensão de 66 km. As suas nascentes situam-se no 

município de Almirante Tamandaré e sua foz, no rio Iguaçu, na divisa entre os 

municípios de Araucária e Curitiba. 

 

Já, especificamente, a área de estudo é cortada por três rios intermitentes, os 

quais geralmente secam durante o período de escassez de chuva. Deve-se destacar 

que apenas o rio localizado na porção central da área de estudo possui 

denominação: Arroio Passo de Mello. 

 

Por se tratar de rios intermitentes e de pequena extensão não existem 

informações disponíveis. Através de informações provenientes do software ARCGIS 

pode-se inferir que o canal ao norte possui uma extensão aproximada de 1,30 km, o 

Arroio Passo de Mello possui 1,40 km e o canal ao sul possui cerca de 0,51 km de 

extensão. Deve-se ressaltar que para o obtenção da Licença de Instalação deverá 

ser realizado um estudo aprofundado desta hidrografia. 

 

De acordo com a Portaria nº 20 de 12 de maio de 1992 a bacia hidrográfica 

do rio Iguaçu está enquadrada na classe 2, sendo uma das exceções o Rio Barigüi, 

no trecho à jusante do Parque Barigüi. 

 

Isto posto, o trecho do rio Barigüi próximo a área de estudo está enquadrado 

como classe 3, sendo que os rios que cortam a área de estudo estão na classe 2. 

Já, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 

estabelece que corpos d’água enquadramentos na classe 2 podem ser destinadas: 
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a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) 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 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

 

Cabe salientar que a Resolução nº 20 do CONAMA, também estabelece que: 

 

a) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas 

que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração 

convencionais; 

b) coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá 

ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, 

não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 

mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o 

período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada 

em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

c) cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 

d) turbidez: até 100 UNT; 

e) DBO5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; 

f) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2; 

g) clorofila a: até 30 μg/L; 

h) densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e, 
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i) fósforo total: 

● até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, 

● até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 

2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 

 

A Figura 8.29 apresenta a hidrografia da área em estudo e a localização do 

empreendimento. 

 

No mapa de Uso da área em anexo é possível observar que o 

empreendimento ocupa parte da área de estudo, não intervindo em nenhum curso 

d’água. 
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Figura 8.29 - Rede hidrográfica da área do município de curitiba. 
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8.3.1.2 Área do município de Fazenda Rio Grande 

 

A área de estudo visando à implantação do empreendimento denominada 

Fazenda Rio Grande está inserida na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, na sub-bacia 

do Ribeirão Divisa. 

 

O Ribeirão Divisa é afluente da margem esquerda do rio Iguaçu. Esta bacia 

hidrográfica está totalmente situada no município Fazenda Rio Grande e abrange 

uma área de aproximadamente 2,62 km2. 

 

Já, especificamente, a área de estudo é cortada por dois rios intermitentes e 

seus afluentes, os quais geralmente secam durante o período de escassez de 

chuva, sendo que ambos não possuem denominação específica. Já na porção 

superior da área de estudo existe um rio perene, também sem denominação. 

 

Por se tratar de rios intermitentes e de pequena extensão não existem 

informações disponíveis. No entanto, através de informações provenientes do 

software ARCGIS pode-se inferir que o rio localizado na posição à esquerda da área 

de estudo (perene) possui 0,67 km, o central possui 1,98 km e o rio localizado na 

direita possui 1,33 km de extensão aproximadamente. Tais detalhes podem ser 

visualizados na Figura 6.30, o qual apresenta a hidrografia da área em estudo e a 

localização do empreendimento. Deve-se salientar a importância de estudos 

aprofundados desta hidrografia. 

 

Através desta figura é possível verificar que o empreendimento não cortará 

nenhum córrego existente na área de estudo, no entanto ficará próximo da 

hidrografia. 

 

De acordo com a Portaria nº 20 de 12 de maio de 1992 a bacia hidrográfica 

do Ribeirão Divisa está enquadrada na classe 2 e segue as recomendações da 

Resolução CONAMA nº 357, descritas anteriormente. 



  

  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.30 - Rede hidrográfica da área do município fazenda rio grande. 
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8.3.1.3 Área do município de Mandirituba 

 

A área de estudo de Mandirituba para a implantação do aterro sanitário está 

inserida na bacia hidrográfica do rio Maurício, a jusante da área tida como 

manancial, a qual possui uma área de 138 km², sendo que o rio Maurício é afluente 

da margem esquerda do rio Iguaçu. 

 

De acordo com o decreto 6.390 de 05 de abril de 2006 a bacia do rio Maurício 

a montante da área é considerada uma das áreas de interesse para futuros 

mananciais de abastecimento público da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 

desta forma, esta área em estudo fica fora da área abrangida pelo referido decreto. 

 

Deve-se destacar que a bacia do rio Maurício, a montante da área, encontra-

se relativamente próxima aos centros de consumo e apresenta água de boa 

qualidade. 

 

Conforme a Portaria nº 20 de 12 de maio de 1992 a bacia hidrográfica do rio 

Maurício está enquadrada na classe 2 e segue as recomendações da Resolução 

CONAMA nº 357, descritas anteriormente. 

 

Especificamente, a área de estudo possui uma rede hidrográfica formada por 

rios intermitentes e um único rio perene, localizado no centro da área. Através de 

informações provenientes do software ARCGIS pode-se inferir que o rio central, 

perene, possui uma extensão aproximada de 0,51 km. Já os rios intermitentes 

possuem comprimentos variados, sendo o mais extenso, localizado na porção à 

esquerda com 1,05 km de extensão, o qual possui diversos afluentes com 

comprimentos variando entre 0,17 e 0,40 km de extensão. Na porção central existem 

dois rios com comprimento médio aproximado de 0,47 km. Já a porção a direita da 

área de estudo possui alguns trechos de rios intermitentes com comprimentos 

variando entre 0,22 e 0,30 km de extensão. Também se deve destacar que na 
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porção esquerda da área de estudo existem cerca de seis lagos artificiais e três 

cavas. 

 

A Figura 8.31 apresenta os detalhes citados anteriormente e a hidrografia 

geral da área em estudo. 

 

No mapa de uso da área em anexo, é possível observar que o 

empreendimento não cortará os córregos da área de estudo, sendo que quando da 

elaboração do projeto executivo para a Licença de Instalação, as instalações 

deverão ser locadas de forma a não interferir nos cursos d’água locais conforme 

previsto. 
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Figura 8.31 - Rede hidrográfica da área do município mandirituba 
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8.3.2 Demandas hídricas outorgadas atuais 
 

As informações disponíveis sobre as demandas de água nas áreas em estudo 

baseiam-se em dados do Banco de Outorga da SUDERHSA, o que nem sempre 

reflete a situação real do uso da água. Isto, pois quando se trabalha com dados de 

demandas outorgadas, nem sempre são considerados efetivamente todos os 

usuários. 

 

8.3.2.1 Área do município de Curitiba 

 

Na área de estudo de Curitiba não existem empreendimentos outorgados 

para direito de uso da água pela SUDERHSA, assim sendo optou-se por verificar a 

existência de outorgas até um raio de 1 km da área de estudo. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 8.32 existem duas outorgas do setor 

de agropecuária em um raio de 1 km. 

 

A Tabela 3 apresenta os dados de vazão, localidade e manancial das duas 

outorgas localizadas no entorno da área de estudo. 

 
Tabela 3 – demanda hídrica outorgada na área de estudo denominada - município de curitiba. 

Código da 
captação Tipo Município Localidade Manancial Vazão 

(m³/dia) 

21611 Agropecuária Araucária Tupi Mina 01 96 

1231 Agropecuária Curitiba Campo Santana Córrego Sem Nome 192 

Fonte: SUDERHSA, 2008 
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Figura 8.32 - Empreendimentos outorgados na área de estudo denominada - município de 
curitiba 
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8.3.2.2 Área do município de Fazenda Rio Grande 

 

Na área de estudo do município Fazenda Rio Grande existem dois 

empreendimentos outorgados para direito de uso da água pela SUDERHSA, sendo 

um industrial e outro para a agropecuária. Considerando que existem apenas dois 

empreendimentos outorgados dentro da área de estudo optou-se por verificar a 

existência de outras outorgas até um raio de 1 km da área de estudo. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 6.33 existem duas outorgas dentro 

da área de estudo e outras oito em um raio de 1 km, todas referentes à 

agropecuária. 

 

A Tabela 4 apresenta os dados de vazão, localidade e manancial das 

outorgas localizadas no entorno da área de estudo. 

 
Tabela 4 – demanda hídrica outorgada na área de estudo denominada - município fazenda rio 
grande 

Código 
da 

captação 
Tipo Município Localidade Manancial Vazão

(m³/dia) 

807 (1) Indústria Mandirituba Passo Amarelo Mina 1 40 

14381 Agropecuária Fazenda Rio Grande Passo Amarelo Córrego Sem Nome 48 

16795 Agropecuária Fazenda Rio Grande Passo Amarelo Córrego Sem Nome - 

10036 (1) Agropecuária Fazenda Rio Grande Moradias dos Nobres Ribeirão Ana Luiza 24 

148 Agropecuária Fazenda Rio Grande Moradias dos Nobres Minas 7,2 

10035 Agropecuária Fazenda Rio Grande Moradias dos Nobres Córrego Sem Nome 14,4 

149 Agropecuária Fazenda Rio Grande Moradias dos Nobres Minas 24 

151 Agropecuária Fazenda Rio Grande Chácaras dos Nobres Córrego Sem Nome 16,8 

9998 Agropecuária Fazenda Rio Grande Moradias dos Nobres Mina 1 12 

1140 Agropecuária Fazenda Rio Grande Passo Amarelo Ribeirão Ana Luiza 216 

Fonte: SUDERHSA, 2008 

Nota: outorgados dentro da área de estudo 
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Figura 8.33 - Empreendimentos outorgados na área DE ESTUDO Denominada - município 
fazenda rio grande 
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8.3.2.3 Área do município de Mandirituba 

 

Na área de estudo do município Mandirituba não existem empreendimentos 

outorgados para direito de uso da água pela SUDERHSA, assim sendo optou-se por 

verificar a existência de outorgas até um raio de 1 km da área de estudo. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 8.34 existem duas outorgas do setor 

de agropecuária em um raio de 1 km. 

 

A Tabela 5 apresenta os dados de vazão, localidade e manancial das 

outorgas localizadas no entorno da área de estudo. 

 
Tabela 5 – demanda hídrica outorgada na área DE ESTUDO Denominada - município 
mandirituba 

Código da 
captação Tipo Município Localidade Manancial Vazão 

(m³/dia) 

13251 Agropecuária Mandirituba Ganchinho Minas 96 

15751 Agropecuária Fazenda Rio 
Grande Campo da Cruz Rio Maurício 960 

Fonte: SUDERHSA, 2008 
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Figura 8.34 - empreendimentos outorgados na área DE ESTUDO DENOMINADA - município 
mandirituba 
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8.3.3 Qualidade das águas superficiais 
 

A gestão das águas é uma atividade analítica e criativa voltada para a 

formulação de princípios e diretrizes, o que auxiliarão na estruturação de sistemas e 

na tomada de decisões, visando o controle e a proteção das águas. 

 

O presente estudo pretende avaliar os impactos que possam advir da 

construção, instalação e operacionalização do SIPAR que atenderá Curitiba e RMC. 

 

A metodologia empregada no desenvolvimento dos estudos de qualidade e 

uso da águas superficiais para compor o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) das áreas em estudo, teve início com o 

levantamento de dados de monitoramento da qualidade da água junto a 

SUDERHSA. Tal instituição é responsável pelos monitoramentos quali-quantitativos 

no estado do Paraná. 

 

A caracterização das águas e o diagnóstico ambiental foram elaborados a 

partir do cálculo do Índice de Qualidade das Águas (IQA). O IQA é determinado pelo 

produtório ponderado das qualidades de água correspondentes aos parâmetros: 

temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio 

(5 dias, 20ºC), coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e 

turbidez. 

 

Com base no cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas 

brutas, as quais deverão estar entres as seguintes faixas de variação: 
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Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 
Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 
Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 
 

A partir das informações de IQA das estações de monitoramento escolhidas 

para o estudo, foram discutidos os processos de relevância que podem ocorrer 

ocasionando prejuízos à qualidade da água e aos múltiplos usos. 

 

É importante salientar que não existem estações de monitoramento de água 

nos rios que cortam as três áreas em estudo. Assim sendo, optou-se por escolher as 

estações de monitoramento de qualidade de água mais próximas a área de estudo. 

Sabe-se que a qualidade da água dos rios dentro da área de estudo podem não 

corresponder à qualidade dos rios próximos, no entanto há a possibilidade de 

possuírem qualidades próximas. 

 

Também se deve destacar que antes da obtenção da Licença de Instalação o 

ideal seria a realização de coletas constantes durante um determinado período para 

analisar a qualidade das águas dos rios que pertencem às áreas em estudo. 

 

 

8.3.3.1 Área do município de Curitiba 

 

Como não existe nenhuma estação de monitoramento nos rios que cortam a 

área de estudo, optou-se por analisar os dados mais próximos. Assim sendo, foi 

identificada uma única estação de monitoramento de qualidade de água, instalada 

no rio Barigui, denominada Ponte da Caximba. 
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A Figura 8.35 apresenta a localização da estação de monitoramento de 

qualidade da água denominada Ponte da Caximba, a qual possui o código 65019700 

e está distante, aproximadamente, 9 km da área de estudo. 

 

Trata-se de uma estação que iniciou suas operações em 18 de dezembro de 

1973 e continua operando. Para está estação existem dados entre o período de 13 

de fevereiro de 1987 a 26 de outubro de 2005. 

 

Já a Tabela 6 apresenta os dados dos nove parâmetros necessários para a 

formulação do IQA, além da vazão do rio durante suas coletas.  
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Figura 8.35 - Localização da estação de monitoramento de qualidade da água – ponte da 
caximba 

 

 



&&"

RIBEIRÃO CAMPO DE SANTANA
Arroio Passo do Mello

RIO
IGUAÇU

RI
O

BA
RI

GU
I

RIBEIRÃO CHIMBUTUVA

RIBEIRÃO DIVISA

Curitiba

Fazenda
Rio Grande

Araucária

65019700

664,000

664,000

666,000

666,000

668,000

668,000

7,1
66

,00
0

7,1
66

,00
0

7,1
68

,00
0

7,1
68

,00
0

49°20'W

49°20'W

49°22'W

49°22'W

25
°3

6'S

25
°3

6'S

25
°3

7'3
0"S

25
°3

7'3
0"S

ÁREA 1 - CURITIBA
EST. QUALIDADE
&&" ESTAÇÕES QUALIDADE D'ÁGUA

ÁREA 1 - CURITIBA
LIMITES MUNICIPAIS
RODOVIAS FEDERAIS
RODOVIAS ESTADUAIS
ESTRADAS
ARRUAMENTO URBANO
CAMINHOS
RIOS PERENES
RIOS INTERMITENTES
VALAS/DRENOS
BACIA RIO BARIGUI
RIOS PERENES/CANAIS
RESERVATÓRIOS/AÇUDES
LAGOS/LAGOAS/TANQUES
CAVAS
ALAGADO/MANGUE

Curitiba

Mandirituba

Fazenda
Rio Grande

Contenda

Araucária
São José

dos
Pinhais

Campo
Largo

FONTE: SUDERHSA, 2.000; SEMA, 2004.

LOCALIZAÇÃO

1:400,000
2 40

km

¨

200 4000
m1:20,000



  

  115 

Tabela 6 – qualidade da água na região próxima a área de estudo denominada - município de curitiba 

Rio: Rio Barigüi Classe do rio: 3 Área drenagem: 257,00 km² 

Estação: 65019700 - AI10 - PONTE DA CAXIMBA Município: Curitiba Bacia: Barigüi 

Latitude: 25º 36' 49" Longitude: 49º 21' 24" Altitude: 868,00 m 

                   

Data OD 
(mg/L) 

COLI-FE 
(NMP/ 

100mL) 
pH DBO 

(mg/L)

NIT-
TOT 

(mg/L 
N) 

FOSF-
TOT 

(mg/L P)

TURB 
(NTU) 

SOL_TOT 
(mg/L) 

TEMP 
(ºC) IQA 

COLI_ 
TOT 

(NMP/ 
100mL) 

DQO 
(mg/L) 

CONDUT 
(µS/cm) 

NIT KJEL 
(mg/L N) 

TEMP 
AR 
(ºC) 

TEMPO Q (m³/s) 

13/02/1987 0,64 160.000 7,7 17,00 4,47 0,148 42,0 294 18 25       5,100 
22/04/1987 2,70 700.000 7,1 20,00 3,37 0,472 75,0 282 23 30       7,980 
04/11/1987 0,00 999.999 7,5 54,00 8,37 0,612 17,0 119 22 18       2,800 
16/06/1988 5,44 3.000 6,6 9,00 3,25 0,064 21,0 147 15 55       6,950 
30/08/1988 0,00 999.999 7,3 43,00 12,36 0,912 7,5 433 22 17       2,100 
14/12/1989 0,00 999.999 7,3 82,00 2,19 0,224 23,0 173 26 20       2,600 
11/07/1990 0,00 999.999 7,6 24,00 6,15 0,095 22,0 348 17 21       3,950 
12/09/1990 0,00 170.000 8,0 12,00 3,16 0,043 21,0 160 15 25       13,200 
05/03/1991 4,16 24.000 8,0 2,00 3,26 0,108 15,0 110 21 51 500.000    20 CHU 6,500 
23/07/1991 0,46 900.000 8,4 39,00 8,40 0,481 23,0 168 18 20  63,0 604  13 BOM 2,700 
06/10/1993 6,60 50.000 7,3 3,00 4,56 0,258 70,0 233 18 48 220.000 12,0 165 3,05 19 CHU 18,200 
26/10/1993 5,10 300.000 7,4 4,00 4,17 0,360 45,0 69 18 43 800.000 12,0 171 3,67 16 CHU 15,400 
08/12/1993 1,90 2.700 7,3 8,00 11,65 0,627 16,0 241 22 40 4.400 27,0 349 11,60 27 BOM 3,800 
24/03/1994 4,60 20.000 7,7 14,00 2,41 0,480 16,0 293 27 46 20.000 57,0 497 2,21 28 BOM 2,500 
11/04/1994 1,60 700.000 7,5 10,00 8,02 0,815 16,0 115 23 31 999.999 39,0 433 7,94 22 BOM 0,540 
28/06/1994 5,00 220.000 6,6 41,00 5,78 0,464 19,0 286 10 28 999.999 78,0 377 5,60 12 BOM 1,120 
26/09/1994 0,80 999.999 7,6 46,00 14,56 1,741 22,0 435 22 18 999.999 187,0 609 14,53 20 BOM 0,240 
24/10/1994 1,10 999.999 7,4 19,00 9,39 0,374 15,0 266 22 27 999.999 37,0 444 9,30 23 CHU 4,500 
26/07/1995 2,30 2.000 7,5 21,00 7,83 0,548 20,0 256 19 37 500.000 30,0 413 7,82 25 BOM 3,600 
20/09/1995 5,30 999.999 7,2 17,00 9,61 0,558 90,0 305 15 33 999.999 25,0 311 4,81 10 CHU 7,400 
08/12/1995 3,10 20.000 7,5 27,00 2,66 0,286 42,0 235 19 34 20.000 50,0 271 2,60 19 CHU 0,600 
06/03/1996 3,40 30.000 6,7 14,00 4,33 0,336 15,0 279 21 39 170.000 27,0 263 3,59 21 BOM 6,030 

Continua na próxima página 
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Continuação da Tabela 6 

Data OD 
(mg/L) 

COLI-FE 
(NMP/ 

100mL) 
pH DBO 

(mg/L)

NIT-
TOT 

(mg/L 
N) 

FOSF-
TOT 

(mg/L P)

TURB 
(NTU) 

SOL_TO
T (mg/L) 

TEMP 
(ºC) IQA 

COLI_ 
TOT 

(NMP/ 
100mL) 

DQO 
(mg/L) 

CONDUT 
(µS/cm) 

NIT KJEL 
(mg/L N) 

TEMP 
AR (ºC) TEMPO Q 

(m³/s) 

07/05/1996 1,20 500.000 7,5 102,00 5,43 0,770 15,0 359 18 22 999.999 211,0 470 5,32 16 BOM 2,970 
04/06/1996 1,00 999.999 8,5 73,00 9,59 1,956 24,0 563 14 18 999.999 183,0 637 9,52 12 BOM 2,330 
13/08/1996 2,10 999.999 7,5 30,00 5,56 0,542 17,0 263 14 26 999.999 71,0 355  14 BOM 3,410 
04/09/1996 5,50 130.000 7,1 8,00 8,54 0,386 55,0 218 17 40 800.000 41,0 243 5,04 18 CHU 5,370 
21/10/1996 5,30 110.000 7,2 4,00 5,44 0,315 75,0 287 17 41 999.999 31,0 196 3,30 15 CHU 15,380 
18/03/1997 1,60 30.000 7,2 7,00 4,67 0,547 15,0 277 21 36  32,0 355 4,60 18 BOM 4,710 
26/05/1997 2,60 500.000 7,4 18,00 6,30 0,129 18,0 267 15 32 700.000 45,0 408 6,20 13 CHU 3,190 
29/07/1997 1,70 800.000 7,4 20,00 16,01 1,120 5,0 280 15 26 999.999 65,0 428 15,80 15 BOM 2,970 
30/07/1997 0,94 160.000 7,3 11,00 17,58 0,986 6,0 320 18 26 160.000 36,0   20 BOM 2,970 
14/08/1997 0,00 13.000 7,3 50,00 10,50 1,399 17,0 305 15 19 160.000 114,0   15 BOM 2,760 
01/09/1997 0,60 900.000 7,6 63,00 10,07 1,174 44,0 384 18 18 999.999 241,0 448 10,00 23 BOM 3,190 
05/11/1997 1,30 2.000 7,2 9,00 3,39 0,312 15,0 190 18 41 999.999 44,0 302 3,05 18 BOM 5,810 
17/03/1998 2,70 90.000 7,4 7,00 3,55 0,002 7,0 198 19 41 160.000 25,0   18 CHU 6,250 
25/03/1998 3,40 50.000 7,1 4,00 3,27 0,092 19,0 204 24 45 500.000 27,0 220 2,54 23 CHU 13,160 
21/05/1998 0,32 50.000 7,4 42,00 7,18 0,080 12,0 218 20 22 160.000 177,0   25 BOM 5,370 
25/05/1998 1,80 170.000 7,5 11,00 6,30 0,450 10,0 214 17 32 700.000 38,0 378 6,20 26 BOM 4,490 
08/07/1998 2,00 21.000 7,1 17,00 6,06 0,405 10,0 200 17 34 999.999 41,0 316 6,00 20 BOM 5,810 
21/07/1998 1,22 1.700 7,4 27,00 5,30 0,350 9,0 230 16 34 160.000 34,0   16 CHU 6,490 
26/01/1999 1,60 170.000 7,8 17,00 5,94 0,350 19,0 210 28 30 999.999 32,0 311 5,26 30 BOM 8,480 
18/05/1999 0,00 999.999 8,5 101,00 17,29 1,959 90,0 591 17 13 999.999 180,0 447 17,26 18 BOM 5,040 
26/05/1999 0,00 140.000 7,9 52,00 8,00 0,200 18,0 220 15 19 999.999 166,0 598  17 BOM 3,530 
28/07/1999 3,00 800.000 7,2 83,00 12,00 1,500 74,0 370 16 22 999.999 165,0 469  17 BOM 4,564 
16/08/1999 2,50 170.000 7,9 50,00 26,78 0,832 17,0 358 12 22  103,0 538 25,88 9 BOM 3,730 
16/09/1999 4,36 80 7,2 20,00 15,28 0,409 24,0 203 14 48 160.000  294 14,21 14 BOM 6,012 
27/09/1999 0,00 160.000 6,8 54,00 14,00 0,700 17,0 215 18 17 160.000 88,0 537  19 BOM 3,126 
14/06/2000 1,10 999.999 7,4 88,00 50,85 0,818 30,0 520 15 17 999.999 140,0 637 50,70 14 BOM 1,900 
14/07/2000 5,90 999.999 7,6 76,00 27,32 1,519 130,0 68 9 21 999.999 161,0 555 27,14 15 BOM 13,300 
27/07/2001 6,66 130.000 7,2 7,50 23,25 0,490 260,0 560 15 31 800.000 31,0 122,7 22,30 13 CHU 20,040 

Continua na próxima página 
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Conclusão da Tabela 6 

Data OD 
(mg/L) 

COLI-FE 
(NMP/ 

100mL) 
pH DBO 

(mg/L)

NIT-
TOT 

(mg/L 
N) 

FOSF-
TOT 

(mg/L P)

TURB 
(NTU) 

SOL_TO
T (mg/L) 

TEMP 
(ºC) IQA 

COLI_ 
TOT 

(NMP/ 
100mL) 

DQO 
(mg/L) 

CONDUT 
(µS/cm) 

NIT KJEL 
(mg/L N) 

TEMP 
AR (ºC) TEMPO Q 

(m³/s) 

13/09/2001 1,70 26.000 7,2 1,00 1,39 0,005 13,0 30 20 43 300.000 1,0  0,26 21 BOM 3,620 
08/11/2001 0,80 230.000 7,3 38,00 16,07 2,145 29,0 204 26 19 230.000 80,0 404 16,04 28 BOM 3,620 
03/04/2002 2,90 500.000 8,0 21,00 13,14 1,196 39,0 168 24 28 999.999 28,0 357 12,94 24 BOM 10,760 
19/08/2003 1,80 80.000 7,4 23,00 16,00 0,920 27,0 260 14 26 900.000 53,0 505  11 BOM 3,162 
05/12/2003 1,70 110.000 7,9 18,00 15,00 1,200 75,0 220 21 24 500.000 24,0 280  23 BOM 2,975 
21/05/2004 2,00 30.000 7,9 18,00 15,00 0,900 27,0 180 15 29 1.100.000 22,0 440  14 BOM 3,733 
21/03/2005 3,20 500.000 8,1 18,00 12,40 1,200 24,0 260 27 30 900.000 40,0 500  21 BOM 3,532 
20/06/2005 2,70 500.000 7,4 16,00 13,60 0,960 21,0 320 18 29 800.000 72,0 419  16 BOM 3,894 
28/09/2005 4,88 1.100.000 7,6 10,00 15,10 0,850 28,0 280 17 36 1.700.000 28,0 273  18 BOM 8,047 
26/10/2005 2,78 300.000 7,8 9,00 16,00 1,050 31,0 320 23 31 500.000 31,0 352  20 BOM 5,479 
Fonte: SUDERHSA, 2008 

• Excede limite da classe 

• Valores estimados 
 51 < IQA ≤ 79    -    Boa 

 36 < IQA ≤ 51    -    Regular 

 19 < IQA ≤ 36    -    Ruim 

 IQA ≤ 19            -    Péssima 
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A Tabela 7 apresenta a porcentagem de ocorrência das 60 coletas apresentadas 

na Tabela 6, de acordo com a classificação do IQA. 

 
Tabela 7 – Porcentagem de ocorrência no iqa - área de estudo curitiba 

Categoria Ponderação % 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 - 

Boa 51 < IQA ≤ 79 2 

Regular 36 < IQA ≤ 51 23 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 57 

Péssima IQA ≤ 19 18 

 

De acordo com os Índices de Qualidade das Águas, obtidos na estação de 

amostragem de águas do presente estudo, é possível verificar que o rio Barigüi não 

apresenta boa qualidade de água. Deve-se destacar que 57% das amostras 

enquadram-se na categoria “ruim” e apenas 2% na categoria “boa”. No entanto a 

influência do rio Barigüi na área de estudo pode ser considerada pequena.  

 

A Figura 8.36 apresenta o comportamento do IQA ao longo das 60 amostras 

coletadas na estação de monitoramento Ponte da Caximba. 
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Figura 8.36 – comportamento das coletas na estação PONTE DA CAXIMBA 
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É importante ressaltar que a qualidade de água apresentada pelo rio Barigüi se 

deve ao recebimento de efluentes provenientes de indústrias e de estações de 

tratamento de esgoto, pois este rio corta verticalmente todo o município de Curitiba. 

 

 

8.3.3.2 Área do município de Fazenda Rio Grande 

 

Para a área de estudo referente ao município Fazenda Rio Grande serão 

analisados os dados de coleta realizadas no rio Despique, denominada Serraria Baldan. 

Tal estação de monitoramento foi escolhida para análise devido a sua proximidade com 

a área de estudo, aproximadamente 5 km. 

 

A Figura 8.37 apresenta a localização das estações de monitoramento de 

qualidade da água próximas à área de estudo, inclusive a estação denominada Serraria 

Baldan, a qual possui o código de identificação 65017035. 
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Trata-se de uma estação que iniciou suas operações em 03 de novembro de 

1976 e continua operando. Para esta estação existem dados entre o período de 29 de 

novembro de 1993 a 26 de maio de 2006. 

 

Já a Tabela 8 apresenta os dados dos nove parâmetros necessários para a 

formulação do IQA, além da vazão do rio durante suas coletas.  
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Figura 8.37 - localização da estação de monitoramento de qualidade da água – Serraria Baldan 
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Tabela 8 – qualidade da água na região próxima a área de estudo denominada - município de fazenda rio grande 

Rio: Despique Classe do rio: 2 Área drenagem: 73,00 km² 

Estação: 65017035 - AI26 - SERRARIA BALDAN Município: São José dos Pinhais Bacia: Iguaçu 

Latitude: 25º 38' 44" Longitude: 49º 15' 27" Altitude: 874,00 m 

                   

Data OD 
(mg/L) 

COLI-FE 
(NMP/ 

100mL) 
pH DBO 

(mg/L)

NIT-
TOT 

(mg/L 
N) 

FOSF-
TOT 

(mg/L P)

TURB 
(NTU) 

SOL_TOT 
(mg/L) 

TEMP 
(ºC) IQA 

COLI_ 
TOT 

(NMP/ 
100mL) 

DQO 
(mg/L) 

CONDUT 
(µS/cm) 

NIT KJEL 
(mg/L N) 

TEMP 
AR 
(ºC) 

TEMPO Q (m³/s) 

29/11/1993 8,00 300 7,2 3,00 0,65 0,065 23,0 100 21 74 1.300 15,0 44 0,48 28 BOM 0,996 

07/02/1995 6,20 1.400 6,9 2,00 0,69 0,147 23,0 38 19 66 3.800 12,0 39 0,60 21 CHU 3,460 

05/03/1996 6,90 300 6,8 1,00 0,50 0,084 35,0 182 19 72 3.000 10,0 34 0,39 22 BOM 4,800 

29/07/1996 9,10 80 7,4 4,00 0,50 0,029 10,0 74 13 79 80 6,0 48 0,31 16 BOM 0,760 

23/10/1996 7,90 35 6,8 3,00 1,18 0,099 21,0 82 18 79 5.000 16,0 39 0,70 22 CHU 3,290 

27/05/1997 9,00 300 7,3 3,00 0,64 0,001 19,0 66 14 74 700 11,0 50 0,47 15 BOM 0,660 

26/08/1997 8,40 130 6,7 5,00 0,84 0,101 31,0 100 16 72 8.000 16,0 38 0,62 22 CHU 0,940 

02/06/1998 9,30 230 7,1 1,00 0,42 0,080 18,0 72 13 77 2.300 6,0 43 0,26 13 BOM 1,080 

06/04/1999 7,40 700 7,0 2,00 0,30 0,074 22,0 98 22 72 1.100 14,0 47 0,06 30 BOM 1,270 

12/07/2000 10,50 170 7,3 1,20 0,22 0,058 15,0 75 12 78 3.000 7,8 53 0,09 8 BOM 0,480 

15/03/2006 7,56 13.000 7,7 2,00 0,70 0,056 26,0 88 20 61 30.000 12,0 55 0,35 22 BOM 0,316 

26/05/2006 8,10 8.000 7,7 2,90 0,40 0,041 10,0 95 14 63 8.000 8,9 57 0,18 19 BOM 0,238 

Fonte: SUDERHSA, 2008 

• Excede limite da classe 

• Valores estimados 
 51 < IQA ≤ 79    -    Boa 
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A Tabela 9 apresenta a porcentagem de ocorrência das 12 coletas apresentadas 

na Tabela 8, de acordo com a classificação do IQA. 

 
Tabela 9 – Porcentagem de ocorrência no iqa - área de estudo fazenda rio grande 

Categoria Ponderação % 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 - 

Boa 51 < IQA ≤ 79 100 

Regular 36 < IQA ≤ 51 - 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 - 

Péssima IQA ≤ 19 - 

 

De acordo com os Índices de Qualidade das Águas, obtidos na estação de 

amostragem de águas do presente estudo, é possível verificar que o rio Despique 

apresenta boa qualidade de água. Deve-se destacar que todas as amostras se 

enquadraram na categoria “boa”. 

 

A Figura 8.38 apresenta o comportamento do IQA ao longo das 12 amostras 

coletadas na estação de monitoramento Serraria Baldan. 

 
Figura 8.38 comportamento das coletas na estação SERRARIA BALDAN 
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Deve-se salientar que a interferência do rio Despique na área de estudo deve ser 

considerada baixa, isto devido a proximidade de seus afluentes com a área de estudo. 

 

8.3.3.3 Área do município de Mandirituba 

 

Para a análise de qualidade da água da área pertencente ao município 

Mandirituba existe apenas uma estação de monitoramento, denominada Ponte do 

Maurício. No entanto esta estação foi instalada em 13 de abril de 1976 e foi extinta em 

20 de abril de 1982. Como é a única estação de monitoramento de qualidade da água 

próxima à área em estudo, optou-se por analisar seus dados. 

 

Cabe salientar que esta estação de monitoramento foi instalada no rio Maurício, 

o qual faz parte da bacia em estudo e está a uma distância aproximada de 11 km da 

área de estudo. 

 

A Figura 8.39 apresenta a localização da estação de monitoramento de 

qualidade da água denominada Ponte do Maurício (65019400). 

 

Os dados de coleta desta estação de monitoramento iniciaram-se em 10 de 

setembro de 1991 e encerraram-se em 31 de julho de 2001. 

 

A Tabela 10 apresenta os dados dos nove parâmetros necessários para a 

formulação do IQA, no entanto não apresenta dados de vazão do rio durante suas 

coletas.  
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Figura 8.39 - localização da estação de monitoramento de qualidade da água – ponte do maurício 
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Tabela 10 – qualidade da água na região próxima a área de estudo do município de mandirituba 

Rio: Maurício Classe do rio: 2 Área drenagem: 50,50 km² 

Estação: 65019400 - AI23 - Ponte do Maurício Município: Mandirituba Bacia: do rio Maurício 

Latitude: 25º 43' 14" Longitude: 49º 19' 02" Altitude: 886,00 m 

                   

Data OD 
(mg/L) 

COLI-FE 
(NMP/ 

100mL) 
pH DBO 

(mg/L)

NIT-
TOT 

(mg/L 
N) 

FOSF-
TOT 

(mg/L P)

TURB 
(NTU) 

SOL_TOT 
(mg/L) 

TEMP 
(ºC) IQA 

COLI_ 
TOT 

(NMP/ 
100mL) 

DQO 
(mg/L) 

CONDUT 
(µS/cm) 

NIT KJEL 
(mg/L N) 

TEMP 
AR 
(ºC) 

TEMPO Q (m³/s) 

10/09/1991 7,70 1.100 7,2 4,00 0,79 0,120 7,3 60 15 69 2.200 8,0 57 0,55 24 BOM - 

08/12/1993 6,60 6.300 6,7 2,00 0,73 0,330 70,0 243 22 56 7.600 8,0 36 0,64 27 BOM - 

28/06/1994 10,20 800 6,7 2,00 0,27 0,059 10,0 58 18 71 5.000 14,0 36 0,15 13 BOM - 

08/02/1995 7,10 3.700 7,0 1,00 0,63 0,042 18,0 114 19 66 20.000 11,0 45 0,57 19 CHU - 

11/03/1996 7,20 230 7,0 1,00 0,35 0,084 14,0 211 19 75 2.300 7,0 46 0,25 18 BOM - 

23/10/1996 7,60 350 6,6 2,00 0,64 0,093 20,0 117 17 72 1.300 14,0 39 0,55 19 CHU - 

27/05/1997 8,60 300 7,4 3,00 0,76 0,002 13,0 72 14 75 1.700 8,0 45 0,66 15 BOM - 

03/09/1997 8,70 500 7,1 2,00 0,44 0,054 7,0 90 15 75 1.300 7,0 45 0,36 19 BOM - 

15/06/1998 9,00 2 6,3 2,00 0,38 0,066 12,0 70 14 87 1.700 6,0 38 0,18 16 BOM - 

06/04/1999 7,00 40 7,0 3,00 0,34 0,084 17,0 50 23 79 1.700 14,0 43 0,20 30 BOM - 

12/07/2000 8,80 1.000 7,1 3,30 0,68 0,064 10,0 87 13 71 23.000 9,6 50 0,53 8 BOM - 

08/05/2001 10,50 1.300 7,2 2,00 0,90 0,005 19,0 96 15 70 17.000 7,4 65 0,69 21 BOM - 

31/07/2001 8,40 700 7,3 2,00 0,74 0,081 55,0 94 14 68 5.000 6,1 25,9 0,52 21 BOM - 

Fonte: SUDERHSA, 2008 

• Excede limite da classe 
 79 < IQA ≤ 100  -    Ótima 

 51 < IQA ≤ 79    -    Boa 
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A Tabela 11 apresenta a porcentagem de ocorrência das 13 coletas 

apresentadas na Tabela 10, de acordo com a classificação do IQA. 

 
Tabela 11 – Porcentagem de ocorrência no iqa - área de estudo mandirituba 

Categoria Ponderação % 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 8 

Boa 51 < IQA ≤ 79 92 

Regular 36 < IQA ≤ 51 - 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 - 

Péssima IQA ≤ 19 - 

 

De acordo com os Índices de Qualidade das Águas, obtidos na estação de 

amostragem de águas do presente estudo, é possível verificar que o rio Maurício 

apresenta boa qualidade de água. Sendo que 92% das amostras enquadram-se na 

categoria “boa” e 8% na “ótima”. 

 

A Figura 8.40 apresenta o comportamento do IQA ao longo das 13 amostras 

coletadas na estação de monitoramento Ponte do Maurício. 

 
Figura 8.40 – comportamento das coletas na estação ponte do maurício 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10
/09

/199
1

08
/12

/199
3

28
/06

/199
4

08
/02

/199
5

11
/03

/199
6

23
/10

/199
6

27
/05

/199
7

03
/09

/199
7

15
/06

/199
8

06
/04

/199
9

12
/07

/200
0

08
/05

/200
1

31
/07

/200
1

IQ
A

Péssimo (0-25) Ruim (26-50) Razoável (51-70) Bom (71-90) Ótimo (91-100) IQA
 



 

  128 

Deve-se salientar que a interferência do rio Maurício na área de estudo deve 

ser considerada média, isto devido a proximidade de seus afluentes com a área de 

estudo. 

 

 

8.3.4 Considerações Finais 
 

A região metropolitana de Curitiba, bem como todo o Estado do Paraná, 

possui uma rede de drenagem superficial muito densa, sendo que a implantação de 

sistemas similares raramente ficará a grandes distâncias dos recursos hídricos 

superficiais. 

 

Para as três áreas em estudo existe a possibilidade de influência do 

empreendimento pretendido nos cursos d’água próximos, o que não inviabiliza a 

implantação do mesma em nenhuma delas, no entanto quando da implantação do 

SIPAR deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar possíveis 

impactos negativos sobre estes recursos. 

 

Conforme previsto, não haverá lançamento de efluentes líquidos em corpo 

d’água, desta forma, reduzindo a possibilidade de impacto sobre este meio. 
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8.4 MEIO ANTRÓPICO  

 

 

Para uma avaliação completa da influência do objeto de estudo faz-se 

necessário o desenvolvimento deste diagnóstico que busca qualificar um dos setores 

do meio ambiente, o meio antrópico, compreendendo os fatores históricos, políticos, 

éticos e sociais (econômicos e culturais) que ocorrem nesta determinada área. 

  

Além da descrição do uso e ocupação do solo e sua dinâmica histórica, são 

utilizados indicadores demográficos para qualificar e quantificar a população 

residente das áreas de influencia do empreendimento proposto. A economia é 

avaliada por seus setores e demanda de empregos local, de forma a demonstrar a 

contribuição do empreendimento na configuração atual do mercado de trabalho. 

 

Este diagnóstico tem como objetivo avaliar a coesão do desenvolvimento e 

expansão da comunidade com o advento do empreendimento aqui estudado para 

uma das três diferentes áreas escolhidas, sendo a primeira localizada no município 

de Curitiba, a segunda no município de Fazenda Rio Grande e a terceira no 

município de Mandirituba. 
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8.4.1 CURITIBA 
 

 

8.4.1.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 

8.4.1.1.1 Macrolocalização 

 
O município de Curitiba é a capital do Paraná, um dos três Estados que 

compõem a Região Sul do Brasil. Curitiba está localizada no primeiro planalto do 

estado, na sua parte menos ondulada, no também denominado planalto curitibano. 

 

Faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, 118ª maior área 

metropolitana do mundo, que de acordo com estimativas do Censo 2007 apontam um 

total de 3.172.357 habitantes, a segunda mais populosa do sul do país, sendo 

composta por 26 municipios. 

 

Município Área (km²) População (2007) IDH 
Adrianópolis 1.349,338 6.709 0,683 

Agudos do Sul 192,228 8.192 0,712 
Almirante Tamandaré 195,145 93.055 0,728 

Araucária 469,166 109.943 0,801 
Balsa Nova 396,914 10.639 0,781 

Bocaiúva do Sul 826,344 9.533 0,719 
Campina Grande do Sul 539,861 35.396 0,761 

Campo Largo 1.249,422 105.492 0,774 
Campo Magro 275,466 22.325 0,740 

Cerro Azul 1.341,187 17.693 0,684 
Colombo 198,007 233.916 0,764 
Contenda 299,037 14.800 0,761 
Curitiba 434,967 1.818.948 0,856 

Doutor Ulysses 781,447 5.956 0,627 
Fazenda Rio Grande 116,676 75.006 0,763 
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Itaperuçu 312,382 22.021 0,675 
Lapa 2.045,893 41.679 0,754 

Mandirituba 379,179 20.408 0,760 
Pinhais 61,007 112.038 0,815 

Piraquara 227,560 82.006 0,744 
Quatro Barras 179,538 18.125 0,774 
Quitandinha 447,023 15.897 0,715 

Rio Branco do Sul 814,361 31.486 0,702 
São José dos Pinhais 945,717 263.622 0,796 

Tijucas do Sul 672,197 13.091 0,716 
Tunas do Paraná 668,481 5.921 0,686 

Total 15.418,543 3.172.357 0,824 
 

Curitiba ocupa o espaço geográfico de 434,967 km² de área na latitude 

25º25'40"S e longitude 49º16'23"W. O litoral do estado está a uma distância de 70 

quilômetros da cidade (oceano Atlântico). O município tem uma extensão norte-sul 

de 35 km e leste-oeste de 20 km. 

 

Seus municípios limítrofes são: Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, 

Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo, Campo Magro e Almirante 

Tamandaré. 
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Figura 8.1 - Mapa da região metropolitana de Curitiba. 

 

As distâncias a serem percorridas ao se visitar o município são: 

 

Rodoviárias: 

408 km de São Paulo; 

300 km de Florianópolis; 

1004 km de Belo Horizonte; 

991 km de Campo grande. 
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Na figura abaixo é possível verificar outras distâncias das Capitais. 

 

 
Figura 8.2 - Distâncias das Capitais à Curitiba. 

 

Sua infra-estrutura de acesso se dá de forma aérea através: 

 

- Aeroporto Internacional Afonso Pena Município de São José do Pinhais, 

saída para Joinville, 17 km de Curitiba, com vôos diários que ligam Curitiba às outras 

capitais do país, e às principais cidades paranaenses, além da ligação com os 

países do Mercosul em conexões com Assunção, Buenos Aires, Córdoba, Santiago 

e Montevideo; e 

 



6 

- Aeroporto do Bacacheri, na Avenida Erasto Gaertner, uma Base Aérea 

destinada ao pouso de aviões militares e comerciais. 

 

O acesso ferroviário é possível através do Terminal Ferroviário - Estação 

Rodoferroviária, na Avenida Afonso Camargo, s/n – RFFSA. A ligação ferroviária é 

feita através de trem e litorina num percurso turístico até Paranaguá, via Serra do 

Mar. 

 

Possui para acesso rodoviário: 

 

- Terminal Rodoviário - Estação Rodoferroviária, na Avenida Afonso 

Camargo, s/n, com saídas diárias de Curitiba às demais cidades paranaenses, 

capitais e principais cidades de outros estados e outras cidades de países limítrofes; 

e 

 

- Terminal Guadalupe, na Rua João Negrão, s/n, inaugurado em 29 de 

janeiro de 1988, é o terminal da maioria das linhas que servem a Região 

Metropolitana de Curitiba. 

 

O acesso rodoviário se dá pelas Rodovias Federais BR277 - Transbrasiliana, 

BR476 – Estrada do Ribeira, BR116 – Régis Bittencourt e BR376 – Rodovia do Café, 

e pelas Rodovias Estaduais PR423 - Rodovia Engenheiro Adolar Schultze, PR90 - 
Rodovia Engenheiro Angelo Ferrário Lopes, PR92 – Rodovia dos Minérios, PR417 - 
Rodovia Antonio Gasparin e PR415 - Rodovia João Leopoldo Jacomel. 
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Figura 8.3 - Mapa das vias de acesso. 
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8.4.1.1.2 Microlocalização 

 

O empreendimento pretendido está localizado no município de Curitiba, 

estado do Paraná, na Estrada Delegado Bruno de Almeida, s/n, coordenadas 

Latitude 25.6088, Longitude 49.3457. 

 

8.4.1.1.3 Zoneamento 

 

Curitiba, a capital do Estado do Paraná, localiza-se no Primeiro Planalto do 

Paraná. É banhada por afluentes do rio Iguaçu, principalmente o Belém e o Ivo. Uma 

cidade privilegiada em modalidades de transporte. 

 

De acordo com o mapa de Macrozoneamento da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, de acordo com a Lei Nº. 11.266 de 16/12/04 de adequação do Plano 

Diretor, a área pretendida para o empreendimento, assim como o seu entorno está 

reservada/classificada como Área com Destinação Específica cuja ordenação de uso 

e ocupação do solo se caracteriza pela existência ou previsão de instalações 

destinadas a grandes usos institucionais, industriais, comerciais e de serviços, que 

por seu porte ou natureza exijam confinamento em áreas próprias. 
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Figura 8.4 - Mapa de Macrozoneamento de Curitiba. 
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No zoneamento demonstrado no mapa abaixo, retirado do mapa anexo à Lei 

Nº. 9.800 de 03/01/2000, a área onde se pretende implantar o Objeto deste estudo é 

classificada como Zona Industrial, áreas aquelas destinadas à implantação de 

atividades industriais de grande porte, localizadas em sua maioria na Cidade 

Industrial de Curitiba. 

 

Esta Zona Industrial está circundada por uma zona especial de ocupação 

integrada que compreende áreas para as quais são estabelecidas ordenações 

especiais de uso e ocupação do solo, condicionadas às suas características 

locacionais, funcionais ou de ocupação urbanística, já existentes ou projetadas e aos 

objetivos e diretrizes de ocupação da cidade, zona de serviço 2 que compreendem 

áreas ao longo de rodovias ou grandes eixos viários, destinadas à implantação de 

atividades comerciais e de serviços que, por seu porte ou natureza, exijam 

confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso e 

a Área de Proteção Ambiental do Iguaçu. 

 

 
Figura 8.5 - Mapa de Zoneamento de Curitiba. 
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8.4.1.2 DINÂMICA HISTÓRICA 

 

 

8.4.1.2.1 Histórico 

 

Em 29 de março de 1693, o capitão-povoador Matheus Martins Leme, ao 

coroar os "apelos de paz, quietação e bem comum do povo", promoveu a primeira 

eleição para a Câmara de Vereadores e a instalação da Vila como exigia as 

Ordenações Portuguesas. Estava fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais, depois Curitiba. 

 

A mudança do nome da vila e da rotina do povoado veio em 1721, com a 

visita do ouvidor Raphael Pires Pardinho, hoje nome de praça na cidade. Ele foi, 

provavelmente, a primeira autoridade a se preocupar com o meio ambiente da 

cidade, iniciando uma tradição pela qual Curitiba hoje é reconhecida 

internacionalmente. 

 

Já naquela época, o ouvidor determinou aos habitantes que tivessem 

determinados cuidados com a natureza. O corte de árvores, por exemplo, só poderia 

ser feito em áreas delimitadas. E os moradores ficavam obrigados a limpar o Ribeiro 

(hoje Rio Belém), a fim de evitar o banhado em frente à igreja matriz. O ouvidor 

Pardinho estabeleceu também que as casas não poderiam ser construídas sem 

autorização da Câmara e deveriam ser cobertas com telhas. As ruas já iniciadas 

teriam de ser continuadas, para que a vila crescesse com uniformidade. 

 

Esquecida pelos governantes da Capitania de São Paulo, Curitiba passou por 

um período de extrema pobreza. 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. 
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O aluguel de fazendas para as invernadas transferia os habitantes do campo 

para o povoado. Surgiram lojas, armazéns e escritórios de negócios ligados ao 

transporte de gado. Junto com o desenvolvimento, em 1853 foi conquistada a 

emancipação do Paraná. Curitiba se tornou capital, dona de seu destino. 

 

De povoado a metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba 

foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências. Europeus e asiáticos 

contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural 

da cidade. Da mesma forma, paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim 

brasileiros de todas as localidades também aqui se encontram construindo a imagem 

de Curitiba. 

 

Até o século 18, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, 

portugueses e espanhóis. Com a emancipação política do Paraná (1854) e o 

incentivo governamental à colonização na segunda metade do século 19, Curitiba foi 

transformada pela intensa imigração de europeus. 

 

Alemães, franceses, suíços, poloneses, italianos, ucranianos, nos centros 

urbanos ou nos núcleos coloniais, conferiram um novo ritmo de crescimento à cidade 

e influenciaram de forma marcante os hábitos e costumes locais. 

 

Em 1872, segundo registros históricos, a presença dos alemães no núcleo 

urbano já era notável. Eles iniciaram o processo de industrialização - metalurgia e 

gráfica -, incrementaram o comércio, introduziram modificações na arquitetura e 

disseminaram hábitos alimentares. Difundiram, também, a noção de associativismo. 

Os poloneses chegaram em 1871 e criaram as colônias de Tomás Coelho 

(Araucária), Muricy (São José dos Pinhais), Santa Cândida, Orleans, Lamenha, 

Pilarzinho e Abranches. Atuaram basicamente na lavoura e no comércio. Hoje 

formam em Curitiba a maior colônia polonesa no Brasil. 
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Os italianos vieram para Curitiba em 1872 e, em 1878, criaram a colônia 

Santa Felicidade. Os oriundos do norte da Itália eram, em sua maioria, operários, 

artesãos, profissionais especializados e comerciantes. Os do sul dedicavam-se à 

lavoura e introduziram novos implementos agrícolas. Assim como os poloneses, eles 

vendiam na cidade, de carroça, sua produção de hortaliças. 

 

Os ucranianos vieram em 1895. Estabeleceram-se no Campo da Galícia e 

foram expandindo suas propriedades ao longo da atual Avenida Cândido Hartmann 

e por todo o bairro Bigorrilho. 

 

Os japoneses marcaram presença em Curitiba a partir de 1915, com a 

chegada de Mizumo Ryu. Em 1924, deslocaram-se para cá em maior número e se 

fixaram na cidade e redondezas – os bairros Uberaba, Campo Comprido, Santa 

Felicidade e o município de Araucária.  

 

Os sírios e libaneses, no início do século XX, estabeleceram-se no comércio 

de roupas, sapatos, tecidos e armarinhos. Em função das características de suas 

lojas, ocuparam a área central da cidade. Os primeiros imigrantes vendiam as 

novidades às colônias mais distantes viajando em lombo de burro e batendo de 

porta em porta. 

 

8.4.1.2.2 Dinâmica de Ocupação do Espaço 

 

O Paraná, por décadas, foi tradicional receptor de fluxos migratórios, 

principalmente de Minas Gerais, São Paulo, nordeste e do Rio Grande do Sul. 

 

Durante as décadas de 60 e 70, sofreu um acirramento do fluxo migratório, 

com a população urbana e rural crescendo em torno de 62,5%. Com as mudanças 

ocorridas no processo de produção agropecuária, principalmente com a substituição 

da cultura do café pela cultura de soja, a agricultura, responsável por grande parte 
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das ocupações produtivas, provocou alterações nas relações de trabalho, 

intensificação da mecanização e a incorporação de novas tecnologias, vindo a 

desencadear a liberação de mão-de-obra e conseqüentemente,de população 

excedente.  

 

Este processo provocou alterações nos processos migratórios, implicando 

na redução da população rural do Estado, citando como exemplo que em 1980, 

cerca de 131 municípios tiveram perda de população rural superior a 40% e destes, 

95% situados na região norte. Os pequenos núcleos urbanos perderam sustentação 

econômica.  

 

O processo migratório rural-urbano implicou na redução da população rural 

do Estado e por decorrência, o aumento do fluxo de população com destino às 

cidades, acarretando uma crescente concentração espacial da população urbana 

nos centros maiores, provocando uma transformação qualitativa nas atividades 

urbanas. Além disso, contribuiu para que este contingente de pessoas engrossasse 

o mercado de trabalho urbano. 

 

Curitiba, como as grandes capitais brasileiras, sofreu os reflexos desse 

processo migratório. As taxas de crescimento vegetativo e de crescimento da 

população, observadas no período de 1960 a 1980, mostraram que o crescimento foi 

consideravelmente superior ao crescimento vegetativo, resultado oriundo do balanço 

entre os nascimentos e óbitos.  

 

No Censo de 1980, constatou-se que 55,5% da população residente em 

Curitiba não era natural do Município, dado que veio confirmar a importância da 

migração na dinâmica demográfica da cidade. Esta população em grande parte não 

possuía condições financeiras satisfatórias e acabava se estabelecendo nas regiões 

periféricas do município e na Região Metropolitana, muitas vezes em áreas 

inadequadas e desprovidas de infra-estrutura.  
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Esse processo de urbanização provocou impactos sociais, ambientais e 

principalmente, veio acompanhada de maior concentração de riquezas e ampliação 

de desigualdades sociais. 

 

Situação essa que vem se reproduzindo há mais de quatro décadas. Para 

que o Município se adequasse à realidade que se apresentava foi necessário 

ampliar o foco do planejamento para as questões sociais. Em 1960, a Lei 1908 

instituiu as Unidades de Vizinhança, que consistiu na divisão da cidade em áreas em 

que estariam situados equipamentos urbanos e serviços fundamentais à vida 

daquela coletividade.  

 

Tratava-se de uma Política Básica de Integração para o desenvolvimento 

econômico, físico e social, que considerava como elementos essenciais para cada 

agrupamento urbano: sistema viário estruturado, escola primária, área verde para 

recreação pública e legislação para regular a utilização do solo.  

 

Esta preocupação com a dimensão social inserida no planejamento urbano 

também foi considerada no Plano Municipal de Urbanismo (1965) - que interpretou a 

situação econômica e social e a tendência de crescimento da cidade. 

 

O Plano Diretor de Curitiba, aprovado em 1966, estabeleceu nova condição 

de planejamento, incorporou os equipamentos sociais como componentes da 

estrutura urbana e a visão integrada do transporte, as vias de circulação, a 

recreação, a habitação, a promoção social e o trabalho. Em 1968 foi elaborado o 

Plano de Educação, após um estudo dos três níveis de ensino do município. 

Concomitantemente, criou-se o Setor de Educação no IPPUC - Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba, inserindo o planejamento social ao urbanismo. 

 

Na década de 70 o planejamento da cidade adquiriu dimensões prevendo 

transformações físicas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. Instituíam-se as 
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primeiras creches municipais e Centros Sociais Urbanos, que localizados junto aos 

conjuntos habitacionais, visavam a integração social das comunidades e agrupavam 

no mesmo espaço unidades de saúde, escola e creches. O serviço de creches 

municipais iniciou-se com o Plano de Desfavelamento implantado em 1976, quando 

as propostas de intervenção físico-habitacional aliaram as propostas de intervenção 

social.  

 

Dentro da concepção de planejamento integrado, em 1974 criou-se o projeto 

da Cidade Industrial de Curitiba – CIC, que propôs a industrialização do município, 

sem a ocorrência de segregação territorial. Incorporam-se questões ambientais, com 

ampliação do saneamento básico e a preservação de áreas verdes e fundos de vale. 

 

Já na década de 80, período de transformações sociais e políticas, houve 

investimentos públicos em escolas, unidades de saúde, projetos assistenciais para 

crianças e adolescentes, programas de abastecimento, habitação e cultura.  

 

Também, fez-se presente a preocupação de permitir a população de baixa 

renda o acesso aos alimentos, através de programas como o Mercadão Popular e o 

Armazém da Família. A organização da população em associações de moradores foi 

incentivada. Entidades comunitárias deram voz à participação popular.  

A aproximação institucional com a população foi facilitada através da política 

de uma gestão descentralizada através das Administrações Regionais, que, nas 

“Ruas da Cidadania”, espaços de atendimento, levaram os serviços mais próximos 

das comunidades.  

 

Gradativamente as sucessivas administrações públicas em seus 

planejamentos municipais, como no Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano 

1983 – 1985 apontavam a necessidade de humanização da cidade propondo à 

população, principalmente a de menor poder aquisitivo, acesso a serviços e 

equipamentos nas áreas sociais, como educação, saúde, lazer, emprego, habitação 
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e a todos os benefícios da vida urbana e trazia também em seu contexto a 

preocupação de integração do desenvolvimento físico-territorial, social e econômico. 

Como exemplo da evolução dos investimentos nessa área, em 1983 existiam 13 

unidades de saúde e ao final da década de 80, contava com 57. 

 

A preocupação com a dimensão social do cidadão tornou-se recorrente nos 

planejamentos municipais e nos anos 90 com a expansão do número de 

equipamentos sociais formou-se uma Rede Pública particularmente nos serviços 

sociais voltados para a educação, saúde, creches e PIÀ’s (Programa Integrado de 

Infância e Adolescência), o que exigiu um planejamento apropriado em termos de 

expansão e custeio, bem como estratégias para sua operacionalização. 

 

A busca pela melhoria da qualidade de vida e inclusão social fez com que na 

metade da década de 2000, se observasse presente em Curitiba uma rede de 

equipamentos sociais expressiva e de grande complexidade, que beneficiava a 

população mais vulnerável nas áreas de saúde, educação, cultura, abastecimento e 

esporte e lazer.  

 

Paralelamente, foram desenvolvidos programas que atendem os diversos 

segmentos da população, como crianças, adolescentes, idosos, portadores de 

deficiências, mulheres. Incorporaram-se ações também direcionadas a situações 

específicas de violação de direitos humanos, como o combate à violência doméstica, 

abuso e exploração sexual, trabalho infantil, como também de estímulo ao 

protagonismo juvenil, atendimento em contra-turno escolar, suporte alimentar, além 

de muitos outros. 
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8.4.1.3 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

 

De acordo com o IBGE, em 2007, o município apresenta uma população de 

1.818.948 habitantes, sendo 871.879 pessoas do sexo masculino e 947.069 do sexo 

feminino. Onde se verifica uma população jovem, uma vez que 27% encontra-se 

entre 20 e 39 anos de ambos os sexos. 

 
Tabela 8.1 – População residente por Faixa Etária. 

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2007 
Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 14.678 14.170 28.848 
1 a 4 60.447 57.826 118.273 
5 a 9 76.317 73.261 149.578 

10 a 14 78.687 77.165 155.852 
15 a 19 87.114 88.759 175.873 
20 a 29 169.569 177.287 346.856 
30 a 39 144.661 159.927 304.588 
40 a 49 110.174 128.482 238.656 
50 a 59 67.656 79.650 147.306 
60 a 69 38.224 50.036 88.260 
70 a 79 18.752 28.992 47.744 
80 e + 5.600 11.514 17.114 

Ignorada - - - 
Total 871.879 947.069 1.818.948 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 
 

 
Figura 8.6 – Pirâmide etária. 
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     Fonte: IBGE, Censos e estimativas. 

 

É necessário ressaltar que de acordo com IBGE e IPARDES, o município de 

Curitiba possui uma taxa de urbanização de 100%, sendo sua população 

classificada inteiramente urbana. 

 

A Região Metropolitana de Curitiba apresentou na década de 70 os maiores 

índices de crescimento populacional em relação à do Estado do Paraná e do Brasil. 

Na década de 80, o crescimento da RMC torna-se menos intenso, caindo para 

2,90% ao ano. A menor intensidade é marcada pela acentuada queda da taxa de 

crescimento de Curitiba que, de 5,34% ao ano na década de 70, passa para 2,29% 

na década de 80. 

 

No início dos anos 90, observa-se um novo aumento na taxa de crescimento 

da RMC, que passa a ser de 3,32% ao ano enquanto em Curitiba de 2,34% ao ano. 

Em 1996, essa taxa tem um decréscimo passando, para 2,87% na RMC e 1,83% ao 

ano de Curitiba, um pequeno acréscimo vê no período 1996/2000, onde a RMC tem 

2,90% e Curitiba 2,10% ao ano. 

 

Em Curitiba, até 1960, o crescimento populacional caracterizou-se pelo 

extravasamento natural de seu núcleo primitivo; o centro da cidade, com o 

esgotamento de áreas disponíveis e sua crescente especialização como área 

prestadora de serviço e comércio, começa a provocar a ocupação, populacional, de 

bairros limítrofes à sua área central. 

 

Em 1970, inicia-se o processo de ocupação de bairros não limítrofes ao 

Centro, onde o custo da terra era mais acessível, tendo início o processo de 

periferização da população curitibana e seu conseqüente extravasamento para a 

Região Metropolitana. 
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Em 1980, consolida-se o modelo de ocupação da periferia, quando o bairro 

do Boqueirão se torna o mais populoso, e o Centro perde importância relativa em 

termos populacionais. Outra característica deste período é a intensa ocupação que 

ocorre ao longo do setor estrutural sul, onde se localizam os bairros do Portão, Novo 

Mundo, Capão Raso, Pinheirinho e Água Verde. Este adensamento populacional 

inicia a consolidação das diretrizes do Plano Diretor cujos reflexos começam a ser 

sentidos. 

 

No início dos anos 1990, a ocupação do período anterior, caracterizada pelo 

sentido sudoeste, tem seu vetor principal deslocado para o sentido sul da cidade, 

prosseguindo, no entanto, o adensamento da cidade industrial, que se consolida 

como o bairro mais populoso da cidade. 

 

Neste mesmo período, o bairro do Sítio Cercado passa a fazer parte da lista 

dos bairros mais populosos, resultado principalmente da implantação de conjuntos 

habitacionais e do loteamento “Bairro Novo”. 

 

No período entre 1996 e 2000, a taxa de crescimento populacional em 

Curitiba reduziu drasticamente, ficando em 1,83% ao ano. Este período se 

caracterizou por um processo de ocupação de vazios urbanos ainda existentes na 

malha urbana e novamente pela ocupação de áreas periféricas, através da 

implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social promovidos 

principalmente por iniciativa do Poder Público Municipal. A tabela a seguir demonstra 

a evolução da população, densidade demográfica e taxa de crescimento no período 

de 1970 a 2000, e o mapa a evolução da ocupação urbana em Curitiba. 
 

Expressa em termos percentuais o crescimento médio anual da população 

para o período de 2000/2005, considerando que a população experimenta um 

crescimento geométrico, de acordo com ambas as fundações IPARDES e IBGE é de 

2,1%. Verifica-se que o crescimento populacional é mais lento, comparado com a 
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média da Região Metropolitana de Curitiba (2,9%) e mais rápida se comparada com 

o Estado do Paraná (1,44%). 
 

Tabela 8.2 – População e taxa de crescimento anual de Curitiba e Região. 

 
Fonte: IBGE Censo Demográficos 1970 a 2000, contagem populacional 1996 

 

Realizando uma projeção estimada para o período de alcance do 

empreendimento que deverá ser de no mínimo 25 anos, temos: 

 
Tabela 8.3 - Projeção de Crescimento Demográfico 
 

Ano População 

2007 1.818.948 

2012 1.857.145 

2017 1.896.145 

2022 1.935.964 

2037 1.976.619 

2042 2.018.127 
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8.4.1.4 TRABALHO E RENDA 

 

 

A Região Metropolitana de Curitiba é composta de 26 municípios, além da 

região pólo, que concentra 57,3% da população da RMC, de acordo com Censo 

2000, um primeiro anel, limítrofe ao pólo, compreende 35,1% da população, sendo 

composto por municípios que, numa mancha contínua de ocupação, formam com 

Curitiba o aglomerado metropolitano (Almirante Tamandaré, Araucária, Campina 

Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, 

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais).  

 

Entre os municípios restantes, pode-se distinguir um segundo anel, com 

3,6% da população, composto por municípios limítrofes ao aglomerado, mas que 

não descrevem continuidade de ocupação e apenas estabelecem relações tênues 

com o pólo e com os demais municípios do aglomerado (Balsa Nova, Bocaiúva do 

Sul, Contenda, Itaperuçu, Mandirituba, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná); e um 

conjunto de municípios alocados ao norte e ao sul do segundo anel, com 3,8% dos 

habitantes da Região, desempenhando atividades rurais e que mantêm relações 

ainda mais tênues com o aglomerado metropolitano, integrados aos limites regionais 

por força de legislações estaduais recentes (Adrianópolis, Agudos do Sul, Cerro 

Azul, Doutor Ulysses, Lapa, Quitandinha e Tijucas do Sul), formando o terceiro anel.  

 

Segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD do IBGE, relativos ao ano de 2006, a região metropolitana de Curitiba contava 

com 3,2 milhões de pessoas residindo em domicílios particulares permanentes, 

sendo 541.566 mil de pessoas residindo em domicílios particulares somente na 

cidade de Curitiba. Desse total, a população em idade ativa (PIA), definida como 

pessoas com 10 anos ou mais de idade, correspondia a 2,7 milhões, sendo 1,3 

milhões homens e 1,4 milhões mulheres na RMC e 1.237,922 milhões referentes ao 

município de Curitiba, sendo 593,275 mil homens e 644,647 mil mulheres. 
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Juntos, esses números definem a chamada taxa de atividade, ou seja, a 

relação entre a PIA e a população total. Na região metropolitana de Curitiba, essa 

taxa é de 84,4%, percentual apenas ligeiramente superior ao parâmetro nacional 

para o mesmo ano, de 83,7%. Por seu turno, a população economicamente ativa 

(PEA) na região era de pouco menos de 1,8 milhões de pessoas, número que gera 

uma taxa de atividade, ou seja, razão entre PEA e PIA, de 64,8%, percentual 

também bastante próximo da média nacional de 62,4% 

 

 O rendimento médio das pessoas economicamente ativas na semana de 

referência da PNAD na região foi de R$ 1.126,00, sendo a média dos homens R$ 

1.311,00 e das mulheres R$ 900,00. O diferencial entre homens e mulheres (PEA) 

em termos de renda chega, portanto, a quase 30%.  

 

Na comparação com os parâmetros nacionais, é possível notar que tanto 

homens quanto mulheres têm rendimentos mais altos na região de Curitiba, porém o 

diferencial de rendimento é da mesma ordem de grandeza. No país como um todo, 

os homens (PEA) com rendimento têm ganho médio mensal de R$ 1.057,00 e as 

mulheres de R$ 733,00. Considerando apenas as áreas urbanas, esses valores 

passam a R$ 1.166,00 e R$ 793,00, respectivamente, ou seja, mantém-se um 

diferencial aproximado de 30% entre homens e mulheres. PIA total da região 

metropolitana, 347 mil são aposentados ou pensionistas, número que equivale a 

12,8% da população. 

 

 Esse percentual é pouco superior à média nacional de 11,3%, fato que 

decorre do perfil etário da população e da maior expectativa de vida. Por fim, a taxa 

de analfabetismo na região metropolitana de Curitiba, definida para pessoas com 

cinco anos ou mais de idade, é de 5,7%, sendo ligeiramente menor entre mulheres 

(5,6%) do que entre homens (5,8%). Do total de 3 milhões de pessoas nessa faixa 
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etária na região, 171 mil não são alfabetizadas e, dessas, nada menos de 40% estão 

na faixa acima de 40 anos. 

 

 Tal fato demonstra que as políticas públicas de erradicação do 

analfabetismo na base da estrutura etária, desenvolvidas nas últimas décadas, 

parecem ter dado bons resultados. Esses dados de analfabetismo contrastam 

fortemente com as médias nacionais: 12,3% no total da população, sendo 12,9% no 

caso de homens e 11,8% entre as mulheres.  

 

As políticas municipais de desenvolvimento, que tem como premissa o 

“desenvolvimento econômico local e a atração de empresas principalmente não-

poluentes”, se encontram em grande parte concentradas no eixo denominado 

“Trabalho e Desenvolvimento Econômico” que por sua vez se desdobra por 

secretarias e órgãos vinculados a administração pública municipal. 
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8.4.1.5 CULTURA E LAZER 

 

 

A Constituição Federal, aprovada em 1988, garante aos cidadãos o acesso 

direto aos bens culturais, bem como o apoio e incentivo tanto à valorização quanto à 

difusão e à manifestação cultural da população. A execução desses objetivos é uma 

atribuição dos Estados e Municípios. 

 

Em Curitiba, na década de 1960, não havia no âmbito do poder municipal 

órgãos específicos para cuidar das atividades de cultura, esporte e recreação. O 

apoio público vinha na disponibilização de espaços isolados e de diferentes esferas 

administrativas, como a Universidade Federal do Paraná, o Teatro Guaira, o Ginásio 

do Tarumã, o Museu Paranaense, entre outros. Espaços de entidades privadas, 

como clubes e sociedades, eram igualmente utilizados. 

 

Na época, a cidade crescia além das expectativas e dos prognósticos 

pensados vinte anos antes, durante a elaboração do Plano Agache. Por isso, 

urbanistas e administradores detectaram a necessidade de políticas para reorientar 

tal crescimento em novas propostas: elaborou-se o Plano Preliminar de Urbanismo 

(1966), que, impregnado de uma visão humanista, previa não apenas 

transformações do espaço urbano, mas também culturais. 

 

Nesse sentido, a definição do Setor Histórico, em 1971, foi emblemática, 

uma vez que foi o ponto de partida para a conscientização da importância de se 

preservar o patrimônio histórico de Curitiba. A partir de então, ações como restauro e 

reciclagem de edificações que se tornaram importantes, como o Palacete Wolf, 

contribuíram para desencadear o processo de renovação cultural da cidade. A 

criação do Teatro do Paiol, no antigo paiol de pólvora localizado no Prado Velho, foi 

justamente o primeiro grande marco dessa época, dando início a uma ebulição 

cultural até então pouco familiar à capital. 
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Outra obra significativa, no período, foi a reciclagem de uma antiga fábrica 

de cola e de um curtume que originou o Centro de Criatividade de Curitiba, espaço 

criado para que pessoas de todas as faixas etárias pudessem se dedicar a 

realização de atividades criadoras. Pela primeira vez, na capital, a Cultura começava 

a ser gerenciada pelo Município. 

 

Ações dessa natureza contribuíram para amadurecer a proposta de um 

órgão municipal específico para gerenciar a animação e as atividades culturais. Até 

então, essa era uma tarefa a cargo do Departamento de Relações Públicas e 

Promoções da Prefeitura. Foi assim que o projeto de valorização do patrimônio, da 

memória e das atividades culturais culminou com a criação da Fundação Cultural de 

Curitiba, em 5 de janeiro de 1973. 

 

Logo, outros espaços gerenciados pela FCC foram abertos, enriquecendo o 

universo cultural da cidade, como a Casa Romário Martins (1973), o Museu Guido 

Viaro (1975), a Cinemateca de Curitiba (1975), o Teatro Universitário de Curitiba 

(1976), o Teatro do Piá (1978), o Solar do Barão (1980), a Casa da Memória (1981), 

a Livraria Dario Vellozo (1982), a Gibiteca (1982), o Museu Metropolitano de Arte de 

Curitiba (1988), o Teatro Novelas Curitibanas (1992), o Conservatório de Música 

Popular Brasileira (1993), o Memorial de Curitiba (1996), a Casa Erbo Stenzel (1998) 

e a rede de bibliotecas da FCC, atualmente composta por 14 unidades. 
 

Com o tempo, novos espaços e ações educativas foram disponibilizadas ao 

público em geral, como o Bondinho da Rua das Flores, a Pintura no Calçadão e o 

Espaço Cultural Circo da Cidade, incorporando o antigo e tradicional Circo Chicchic.  

 

Mais recentemente, em 2003, outra edificação do Largo da Ordem foi 

restaurada e adaptada para fins culturais, a Casa Hoffmann, uma antiga residência e 

comércio que hoje abriga o Centro de Estudos do Movimento. Dentro de uma política 
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de acesso às ações da FCC, o projeto Linha do Conhecimento, criado no começo da 

década de 1990, possibilitou o ingresso de crianças e adolescentes da periferia às 

atividades culturais. Em 1998, a descentralização se tornou mais efetiva, com a 

criação dos núcleos regionais, espalhados, atualmente, por nove Ruas da 

Cidadania. Com esse direcionamento, em 2001, a FCC implantou um programa de 

democratização do entretenimento da cultura e da arte, numa maratona de 

atividades em todos os bairros, em parceria com a comunidade. 

 

Eventos e atividades que contam com o apoio ou são promovidos por ações 

da FCC, como a Oficina de Música de Curitiba e o Festival de Teatro de Curitiba, há 

muito integram o cotidiano da população, fazem parte do calendário de eventos da 

capital, e são nacionalmente reconhecidos. 

 

Além de teatros como o Paiol, Novelas Curitibanas, TUC, Teatro da Maria, 

Teatro do Piá e Cleon Jacques que, por suas características arquitetônicas 

possibilitam apresentações mais intimistas, a FCC conta ainda com espaços para 

grandes espetáculos, como a Pedreira Paulo Leminski - uma antiga pedreira cujo 

uso foi reciclado - e o Teatro Ópera de Arame. Iniciativas de sucesso e que ao 

mesmo tempo se transformaram em atrações turísticas da cidade. 

 

Na atual gestão, promoveu-se a revitalização dos espaços, com destaque 

para a transferência da sede da FCC para o Moinho Rebouças e a reforma que, em 

2006, originou a Casa da Leitura, no Parque Barigüi, numa parceria entre o 

Município e a iniciativa privada. Espaços importantes para a FCC e para a 

comunidade, o Teatro do Paiol e o Novelas Curitibanas, também foram 

recentemente reformados. 
 

A parceria da FCC com outras entidades estende-se não apenas à iniciativa 

privada, mas também dentro da própria estrutura organizacional da Prefeitura e do 

Estado, uma vez que projetos de resgate da memória foram realizados com órgãos 
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como a COHAB, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de 

Urbanismo, Instituto de Engenharia do Paraná - IEP, Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, ICOMOS, IPHAN e a Emater. 

 

A parceria com a iniciativa privada, além dos projetos voltados para o 

resgate da memória, também gerou mais um espaço que merece destaque: o 

Espaço David Carneiro, num Termo de Comodato entre a FCC, Plaza Incorporação 

Empreendimentos Ltda. e a Comendador Araújo Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

 

O processo de descentralização da cultura prossegue com o programa “Arte 

por onde você anda”, composto por vários projetos, que amplia a abrangência 

geográfica e revela uma produção cultural até então pouco divulgada. Os diferentes 

significados sociais e valores contidos nessa diversidade de manifestações culturais, 

em desenvolvimento na cidade, são reconhecidos na medida em que são mapeados 

e registrados, servindo para nortear as ações institucionais. 

 

Atualmente, a política cultural do Município, gerenciada pela FCC, está 

pautada em seis eixos estruturantes que retomam o mesmo espírito com que a 

Instituição foi criada em 1973. Neles estão contemplados a revitalização de espaços 

culturais; a reestruturação organizacional, qualificando e capacitando o quadro 

funcional; a proteção e a valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural; o 

financiamento para cultura, que incluiu a modificação da Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura, com a criação do PAIC – Programa de Apoio e Incentivo à Cultura; a 

descentralização de ações; e a transparência e diálogo com as classes artísticas. 
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8.4.1.6 SAÚDE 

 
 
Até o final da década de 80, a União, o Estado e o Município prestavam 

serviços de saúde à população de Curitiba. A esfera federal fazia o atendimento nos 

postos de saúde do INAMPS aos trabalhadores com registro em carteira de trabalho. 

O Estado e o Município agiam de forma suplementar, através de Unidades Básicas 

de Saúde.  

 

Em 1983 a Secretaria Estadual de Saúde e Bem Estar Social mantinha 14 

unidades demandadas por uma população acima de 15 anos. O Município possuía 

13 unidades que concentravam o atendimento principalmente a lactentes e a 

crianças na idade pré-escolar. O atendimento já era feito de forma programada, não 

deixando de lado o atendimento à população que para lá se dirigia em busca de 

consultas eventuais sempre que necessário.  

 

A distribuição dos serviços de saúde não era homogênea na área geográfica 

do Município. A maioria dos serviços de saúde estavam concentrados no centro da 

cidade e para utilizá-los a população tinha que se deslocar por longas distancias. 

 

Os serviços de saúde eram vinculados a dois Ministérios: O Ministério de 

Previdência Social, responsável pelas ações curativas e o Ministério da Saúde pelas 

ações preventivas. Não havia um planejamento conjunto entre os dois ministérios e 

como conseqüência as políticas públicas de saúde não eram integradas. 
 

Para melhor compreensão deste processo é necessário relembrar o final da 

década de 70 quando as políticas públicas de saúde refletiam um modelo centrado 

no atendimento individualizado, na especialização, na utilização de medicamentos e 

equipamentos porém, distanciado das reais necessidades da população. 
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A 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

realizada pela Organização Mundial da Saúde-OMS e Fundo das Nações Unidas 

para a Infância-UNICEF, em Alma-Ata, Cazaquistão, em 1978, confirmou a saúde 

como direito humano fundamental e uma das mais importantes metas sociais 

mundiais. 

 

A perspectiva era de que os diferentes atores internacionais atuassem no 

sentido de garantir a saúde para todos até o ano 2000, considerando a saúde como 

“um estado completo de bem-estar físico, mental e social”, não somente a ausência 

de enfermidades. Nesse fórum chegou-se ao entendimento que a promoção e 

proteção à saúde dos povos é essencial para o desenvolvimento econômico e 

social. O foco desse trabalho deveria ser a reforma do setor saúde no mundo com a 

primazia da atenção primária à saúde. 

 

Inspirada nas recomendações de Alma-Ata, Curitiba, em 1979, adotou um 

modelo de Atenção Primária à Saúde, organizado de forma regionalizada e com 

delimitação de área de atuação para cada Unidade de Saúde (explicitado no 

documento “Modelo de Saúde Regionalizado e Hierarquizado” co-participação 

SESB/INAMPS/PMC/Saza Lattes) e hierarquizada. A hierarquização pressupunha a 

integração e o escalonamento dos serviços em três níveis na forma de pirâmide: 

 

- Primário: na base da pirâmide a atenção primária à saúde implementada pelas 

unidades de saúde e devendo ser a porta de entrada no sistema; 

- Secundário: as ações e atividades realizadas em ambulatórios gerais e hospitais 

equipados com recursos especializados; 

- Terciário: o ápice da pirâmide, com serviços de maior complexidade prestados por 

hospitais/serviços especializados. 

 

Coube ao município o atendimento primário. Realizado nas Unidades de 

Saúde que recrutavam na comunidade agentes de saúde para fazerem parte de 
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suas equipes. O incentivo à participação comunitária teve inicio com a formação das 

primeiras comissões de saúde. 

 

Desde então, Curitiba vem construindo um modelo particular de atenção à 

saúde com a participação de muitos atores compromissados com a saúde coletiva, o 

que possibilitou o delineamento de um modelo de atenção para a implementação do 

SUS no município. 

 

Em 1982, o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde voltado para um 

sistema regionalizado e hierarquizado de saúde prevê ampla integração entre 

INAMPS, Secretarias Estaduais, Serviços Municipais e Escolas de Medicina. 

 

Inicia-se o processo na cidade com a municipalização de 3 Unidades de 

Saúde do Estado. Em 1984, o Plano Setorial de Saúde avança prevendo a 

passagem gradativa das unidades de saúde estaduais para a supervisão municipal e 

a integração das unidades municipais com os serviços estaduais e ambulatórios de 

maior complexidade. Ao final da década de 80, o Município contava com uma rede 

de 57 unidades, oferecendo atendimento básico na área de saúde e atendimento 

odontológico. 

 

Em 1986, na reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de 

Curitiba- PMC, a Lei 6817 cria a Secretaria Municipal da Saúde-SMS e amplia o 

numero de unidades de saúde. Para expansão da rede foram considerados: 

avaliação das necessidades, aspectos demográficos, grau de carência 

socioeconômica da população e inexistência de serviços públicos de saúde na área. 

O modelo de atenção à saúde adotado pela SMS foi se consolidando, porém ainda 

havia um descompasso entre as proposições e a realidade dos atendimentos. 

 

O marco da Reforma Sanitária foi a VIII Conferência Nacional da Saúde 

ocorrida em março de 1986, que lançou as bases do Sistema Único de Saúde- SUS, 
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definido na Constituição de 1988, cristalizado na Lei Orgânica de Saúde de 

setembro de 1990 estabelecendo “que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”. O SUS determina a articulação entre as três esferas de governo (Federal, 

Estadual e Municipal), instituindo princípios para sua organização: 

 

• Universalidade- direito de acesso à saúde em todos os níveis de assistência a 

toda a população. 

• Integralidade – refere-se à totalidade das ações de saúde, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

• Equidade – princípio que propõe tratamento diferenciado para os desiguais. 

• Descentralização das ações – direção única em cada esfera de governo. 

• Participação da comunidade. 

• Regionalização/hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 

A municipalização do SUS em Curitiba foi efetivada em 1992, quando mais 9 

Unidades de Saúde, algumas do Estado e outras do INAMPS passaram a ser 

gerenciadas pela SMS. Visando o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde 

buscou-se oferecer à população um serviço público, integrado, hierarquizado, 

descentralizado e territorializado. Para tanto um importante passo foi dado com a 

criação das Regionais da Saúde, depois denominadas Distritos Sanitários. 

 

Correspondem em número e em área de abrangência às Administrações 

Regionais de Curitiba sendo responsáveis, no âmbito de seu território, pelas ações 

de vigilância à saúde, planejamento, epidemiologia, vigilância sanitária e saúde 

ambiental.  

 

Em 1996, o município se habilita para a gestão semiplena do SUS 

exercendo as funções de regulação, controle, avaliação, auditoria e pagamento dos 
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serviços contratados pelo sistema do município, sendo que, desde 1998, encontra-

se em gestão plena do sistema. 

 

Compreendendo também que, a atenção à saúde deve ser prestada de 

forma integral, abrangendo todos os tipos de atenção, promoção à saúde, prevenção 

de doenças e assistência, a Secretaria Municipal da Saúde passou a gerenciar um 

Sistema de Saúde em toda a sua complexidade.  

 

Gradativamente foram implantados também programas estratégicos, 

inclusive aqueles exigidos pelo Ministério da Saúde, e ações voltados a proteção e 

ao cuidado das pessoas, como o atendimento à Gestantes (Pré-natal, Parto, 

Puerpério e Planejamento Familiar), Prevenção do Câncer de Colo Uterino e de 

Mama, Saúde de Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos, Saúde da Família, Saúde 

Mental, DST-aids, Cárie Zero, entre outros.  

 

A maioria deles possui protocolos técnico-científicos, construídos em 

parceria com as sociedades científicas envolvidas, instituições formadoras e técnicos 

da SMS. Exercendo também a função de prestadora direta de serviços de saúde à 

população, a SMS gerencia hoje uma rede com 115 equipamentos municipais, que 

incluem 08 Unidades Municipais de Urgências Médicas - CMUM com atendimento 

24 horas.  

 

Na sua estrutura possui os serviços de apoio diagnóstico (Laboratório de 

Análises Clínicas), os de apoio operacional com Centrais de Vacinas, Ambulâncias, 

Marcação de Consultas Especializadas e de Leitos Hospitalares, um hospital de 

média complexidade com maternidade e, desde agosto de 2004, o Serviço de 

Atendimento Médico às Urgências e Emergências - SAMU além de fazer a regulação 

de serviços credenciados ao SUS. 
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O Plano de Governo, o Plano Prurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias/LDO e os Orçamentos Anuais orientam as prioridades e os gastos 

anuais. Paralelamente é produzido o Plano Municipal de Saúde, discutido e 

aprovado a cada quatro anos nas Conferências Municipais de Saúde.  

 

Este plano orienta a política global do sistema e se divide em Planos 

Operativos Anuais/POA, dos níveis central, distritais e locais, ferramentas 

fundamentais para o planejamento e a avaliação da totalidade das ações de saúde 

desenvolvidas em todas as instâncias da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Para dar conta da demanda crescente na área da saúde, o Município vem 

ampliando gradativamente a aplicação de recursos financeiros: em 2000, 7,78 % do 

orçamento municipal era destinado à Saúde, em 2006 o percentual foi de 15,7% 

atendendo assim a Emenda Constitucional 29. 

 

O controle social acontece em duas instâncias principais – Os Conselhos de 

Saúde (Locais, Distritais e Municipal) e as Conferências de Saúde, ambos como 

espaços de democratização do poder, e onde pode-se observar a participação dos 

vários segmentos (usuários, trabalhadores, prestadores e gestores) deliberando, 

fiscalizando e avaliando as ações de saúde. Em 1991 foi realizada a 1ª Conferencia 

Municipal de Saúde de Curitiba e em 2005, na VIII Conferencia Municipal de Saúde 

mais de 13.000 pessoas participaram desse processo. 

 

As parcerias com outros setores públicos, privados e organizações da 

sociedade civíl beneficiam o processo de atenção à saúde dos curitibanos e 

consolidam-se como ferramentas importantes na construção de um SUS-Curitiba de 

forma compartilhada e com co-responsabilidades. 
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De acordo com SIH/SUS, de 2005, Curitiba conta com um total de 811 

estabelecimentos de saúde, das diversas áreas existentes, na tabela a seguir 

encontram-se os números de estabelecimentos em cada área. 

 
Tabela 8.4 – Estabelecimentos de Saúde. 

Estabelecimentos de Saúde Quant.

Estab. de Saúde total 11 

Estab. de Saúde público total 55 
Estab. de Saúde público federal 9 
Estab. de Saúde público estadual 14 
Estab. de Saúde público municipal 132 
Estab. de Saúde privado total 656 
Estab. de Saúde privado com fins lucrativos 606 
Estab. de Saúde privado sem fins lucrativos 50 
Estab. de Saúde privado SUS 123 
Estab. de Saúde com internação total 75 
Estab. de Saúde sem internação total 452 
Estab. de Saúde com apoio à diagnose e terapia total 284 
Estab. de Saúde com internação público 10 
Estab. de Saúde sem internação público 140 
Estab. de Saúde com apoio à diagnose e terapia público 5 
Estab. de Saúde com internação privado 65 
Estab. de Saúde sem internação privado 312 
Estab. de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado 279 
Estab. de Saúde total privado/SUS 123 
Estab. de Saúde com internação privado/SUS 25 
Estab. de Saúde sem internação privado/SUS 34 
Estab. de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS 64 
Estab. de Saúde especializado com internação total 25 
Estab. de Saúde especializado sem internação total 353 
Estab. de Saúde com especialidades com internação total 38 
Estab. de Saúde com especialidades sem internação total 250 
Estab. de Saúde geral com internação total 12 
Estab. de Saúde geral sem internação total 133 
Estab. de Saúde especializado com internação público 1 
Estab. de Saúde especializado sem internação público 12 
Estab. de Saúde com especialidades com internação público 8 



36 

Estab. de Saúde com especialidades sem internação público 14 
Estab. de Saúde geral com internação público 1 
Estab. de Saúde geral sem internação público 119 
Estab. de Saúde especializado com internação privado 24 
Estab. de Saúde especializado sem internação privado 341 
Estab. de Saúde com especialidades com internação privado 30 
Estab. de Saúde com especialidades sem internação privado 236 
Estab. de Saúde geral com internação privado 11 
Estab. de Saúde geral sem internação privado 14 
Estab. de Saúde especializado com internação privado/SUS 10 
Estab. de Saúde especializado sem internação privado/SUS 55 
Estab. de Saúde com especialidades com internação privado/SUS 10 
Estab. de Saúde com especialidades sem internação privado/SUS 40 
Estab. de Saúde geral com internação privado/SUS 5 
Estab. de Saúde geral sem internação privado/SUS 3 
Estab. de Saúde SUS 274 
Estab. de Saúde plano próprio 38 
Estab. de Saúde plano de terceiros 585 
Estab. de Saúde próprio 635 
Estab. de Saúde único total 783 
Estab. de Saúde com terceirização total 28 
Estab. de Saúde terceirizado total 80 
Estab. de Saúde único público 153 
Estab. de Saúde com terceirização público 2 
Estab. de Saúde terceirizado público 1 
Estab. de Saúde único privado 630 
Estab. de Saúde com terceirização privado 26 
Estab. de Saúde terceirizado privado 79 
Estab. de Saúde único privado/SUS 115 
Estab. de Saúde com terceirização privado/SUS 8 
Estab. de Saúde terceirizado privado/SUS 25 
Estab. de Saúde com atendimento ambulatorial total 521 
Estab. de Saúde com atendimento ambulatorial sem atendimento médico 85 
Estab. de Saúde com atendimento ambulatorial e médico em especialidades básicas 296 
Estab. de Saúde com atendimento ambulatorial e médico em outras especialidades 248 
Estab. de Saúde com atendimento ambulatorial e odontológico com dentista 227 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência total 73 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Pediatria 31 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Obstetrícia 23 
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Estab. de Saúde com atendimento de emergência Psiquiatria 13 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Clínica 41 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia 25 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Traumato Ortopedia 29 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Neuro Cirurgia 13 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia Buco Maxilofacial 11 
Estab. de Saúde com atendimento de emergência Outros 22 
Estab. de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 197 
Estab. de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 32 
Estab. de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência 25 
Estab. de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 15 
Estab. de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise 13 

     Fonte: SIH/SUS  
 

No mesmo ano, em valores fornecidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba 

verificou-se um total de 811 leitos para internação, nos diversos estabelecimentos 

existentes, na tabela a seguir encontram-se os números de leitos em cada locação. 

 
Tabela 8.5 – Numero de Leitos. 

Leitos Quant. 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 6.013 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total 1.329 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal 772 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual 518 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal 39 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 4.684 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 3.359 

       Fonte: SIH/SUS 
 

Os equipamentos disponíveis estão distribuídos entre estabelecimentos 

públicos e privados. 
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Tabela 8.6 – Equipamentos médicos disponíveis. 

EQUIPAMENTOS QUANT. 
Mamógrafo com comando simples 43 
Mamógrafo com estéreo-taxia 16 
Raio X para densitometria óssea 23 
Tomógrafo 36 
Ressonância magnética 15 
Ultrassom doppler colorido 133 
Eletrocardiógrafo 258 
Eletroencefalógrafo 60 
Equipamento de hemodiálise 337 
Raio X até 100mA 69 
Raio X de 100 a 500mA 104 
Raio X mais de 500mA 44 

  Fonte: SIH/SUS 
 

De acordo com o Caderno de Informações de Saúde da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde, mostram um valor médio de 8,3 internações por 

cada 100 habitantes, tendo uma das melhores posições no ranking dos estados 

perdendo apenas para o Mato Grosso do Sul com 8,7 internações/100hab. Os 

valores médios de internações anuais em 2006 seguem na tabela abaixo, 

juntamente com os valores médios referentes a procedimentos realizados no mesmo 

ano. 

 
Tabela 8.7 – Valores médios de internações. 

Valores Médios Anuais - 2006 
Internações/100 hab. (local de internação) 8,3  
Internações/100 hab. (local de residência) 5,6  
Valor médio por habitante (R$):   84,90  
Fonte: SIH/SUS   

Valores Médios Anuais - 2006 
Nº de Procedimentos básicos por habitante: 6,9  
Valor Procedimentos Especializados/habitante 35,29  
Valor Procedimentos Alta Complexidade/habitante 74,59  
Fonte: SIA/SUS  
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8.4.1.7 SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA 

 

Seguem abaixo informações sobre a infra-estrutura básica do município. 

 

8.4.1.7.1 Abastecimento e Tratamento de Água e Esgoto 

 

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um 

dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O crescimento 

urbano desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento público tem 

apresentado graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos 

e sociais. 

 

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR realiza os serviços de 

saneamento através do Contrato de Concessão n° 13.543, assinado em dezembro 

de 2001, e regido pela Lei Municipal 10.192 de 28 de junho de 2001. O Objeto desse 

Contrato diz que o Município de Curitiba concede de forma onerosa à Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR a exploração dos serviços públicos de 

abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários, compreendendo a produção 

de água para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação, manutenção, 

coleta, remoção e tratamento de esgotos sanitários. A vigência do contrato vai até 

dezembro de 2031. 

 

De acordo com o Contrato, 100% no nível de atendimento com os serviços 

de abastecimento de água foram previsto até dezembro de 2004 e 82,1% no nível 

de atendimento com os serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Estas 

metas, principalmente os serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 

aumentam progressivamente para 90%, mantendo este nível durante o prazo 

remanescente da concessão. 
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As principais barragens que armazenam água para abastecer o Município 

são: a do Irai, a do Piraquara e a do Passaúna. Segundo informações da SANEPAR, 

em Curitiba, o consumo de água por pessoa varia em torno de 150 litros por dia.  

 

O sistema de abastecimento de água Curitiba, pertence à bacia do Alto 

Iguaçu e está interligado com outros seis municípios da Região Metropolitana de 

Curitiba – RMC. Curitiba abriga duas captações de água, a captação Iguaçu e a 

captação Iraí (Figura pág 31). E o sistema possui três estações de Tratamento de 

Água (ETAs): a ETA Iguaçu; a ETA Iraí e a ETA Passaúna. 

 

Embora a bacia do rio Atuba faça parte da bacia do Alto Iguaçu, seu alto 

grau de degradação impede de ser utilizada para captação, apresentando, contudo 

grande importância no contexto da bacia, para garantir a vazão remanescente 

exigida no Decreto 974 de 09/12/1991. Estes mananciais têm o seu barramento em 

pontos mais afastados e a vazão regularizada alcança o ponto de captação, que se 

situa dentro da cidade de Curitiba, percorrendo o próprio leito do rio, sendo, portanto 

uma opção bastante econômica. 

 

Esta concepção tem ainda a vantagem de otimizar as vazões passíveis de 

serem captadas, em função da utilização das bacias incrementais de forma 

associada. 

 

Outro ponto de grande importância destes mananciais é o fato de que por se 

localizarem na área de influência da Serra do Mar, apresentam altíssimos níveis de 

precipitação pluviométrica, caracterizando conseqüentemente altas vazões 

específicas. 

 

O sistema de distribuição do Iguaçu não é interligado com o sistema 

Passaúna, e, portanto qualquer problema de qualidade de água, causado por um 
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acidente ou mesmo pela degradação paulatina, determinará a interrupção total do 

abastecimento de água em cerca de 2,0 milhões de habitantes. 
 

 
 Figura 8.7 – Mapa de abastecimento de água. 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2005. 

 

As principais Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs são: a do Belém, a 

CIC - Xisto, a do Atuba -Sul, a do Padilhas-Sul e a de Santa – Quitéria (ver quadro a 

seguir). 
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O nível do atendimento de coleta de esgoto em Curitiba está em torno de 

70%. Este índice não atende todas as bacias, e quando atende, ou não atende na 

sua totalidade ou possui falhas na rede. Existem regiões que são atendidas por rede 

de coleta de esgoto, entretanto, algumas casas estão ligadas irregularmente nas 

redes de águas pluviais ou diretamente nos rios, causando poluição nestes corpos 

d’água. 

 

 
Figura 8.8 – ETE’s de grande porte em Curitiba. 
Fonte: SANEPAR 
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados 
Nota (*) - Estações Elevatórias de Esgoto Três Marias 1 e 2 e São José do Passaúna. 

 

8.4.1.7.2 Coleta e Reciclagem de Lixo 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos orgânicos no Município de Curitiba é 

parte de um contrato de prestação de serviços, do qual é detentora a empresa Cavo 

Serviços e Meio Ambiente S.A. Através deste contrato, cabe à empresa executar a 

coleta porta-a-porta destes resíduos, que hoje atende a 99,7% dos domicílios do 
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município. Para os domicílios não atendidos nesta coleta regular, foi criado o 

Programa Compra do Lixo, no qual as famílias que separam e acondicionam 

corretamente seus resíduos para entregá-los ao município recebem produtos 

hortifrutigranjeiros da época. 

 

A coleta domiciliar que, além de residências atende também a 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, teve sua amplitude 

estabelecida no Decreto Municipal 983 de 2004. Segundo a legislação, os 

estabelecimentos com volume de resíduos orgânicos gerados superiores a 600 litros 

por semana passaram a ser responsáveis pelo seu gerenciamento. 

 

Para tanto, tiveram de apresentar seus Planos de Gerenciamento à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual estabelecem critérios para triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação final do resíduo.  

 

O Decreto Municipal 983 surgiu de uma necessidade de incrementar o índice 

de separação do resíduo na fonte e reduzir, desta forma, o volume de material 

destinado ao Aterro Sanitário da Caximba que recebe todo o resíduo orgânico 

gerado no Município de Curitiba, além dos resíduos de outros 14 municípios da 

Região Metropolitana - RMC. 

 

O Aterro Sanitário recebe em média 2.100 toneladas diárias de resíduos, 

das quais mais da metade vem da RMC. Utilizado desde 1989, o Aterro já foi 

ampliado duas vezes e atualmente estão sendo concluídas as obras da 2ª Etapa da 

Fase III de ampliação. Desta forma, espera-se que sua vida útil se prolongue até 

2008. Outra medida adotada com o intuito de aumentar a vida útil do Aterro foi o 

início da Cobrança de uma taxa de utilização dos demais municípios usuários, 

conforme a quantidade destinada. 
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A nova campanha do Lixo que não é lixo, lançada oficialmente em março de 

2006, também visa ao aumento do índice de separação dos resíduos dispostos à 

coleta domiciliar e o conseqüente aumento da vida útil do Aterro da Caximba. 

 

A coleta de resíduos recicláveis, realizada porta-a-porta, abrange 99,7% dos 

domicílios e obedece a um plano específico. A freqüência de coleta nos 108 setores 

que compõem o plano varia de uma a três vezes por semana, sendo realizada tanto 

no período diurno como vespertino, conforme segue: 22 setores com coleta três 

vezes por semana, 46 setores com coleta duas vezes por semana e 40 setores com 

coleta uma vez por semana. 

 

8.4.1.7.3 Energia Elétrica 

 

De acordo com o IPARDES e a COPEL, no Caderno Estatístico do Município 

de Curitiba, em pesquisas de 2007, são verificados um total de 658.352 

consumidores, com consumo de 4.007.817 MWh. 

 
Tabela 8.8 - Consumo e Número de Consumidores - 2007 
 

CATEGORIAS CONSUMO (Mwh) CONSUMIDORES 
Residencial 1.333.598 569.931 
Setor secundário 903.992 12.120 
Setor comercial 1.169.776 70.186 
Rural 351 64 
Outras classes 340.214 6.046 
Consumo livre (Indústria) 259.886 5 
TOTAL 4.007.817 658.352 

     FONTE: COPEL 
     NOTA: Concessionárias - COPEL, COCEL, CFLO, CLFSC, CELESC e FORCEL. 
 

A média de consumo de energia elétrica residencial por consumidor é de 

2.339 Kwh e a média de consumo de energia elétrica industrial é de 51.977 Kwh. 

 

A Companhia Força e Luz do Paraná é a empresa responsável pelo 

abastecimento de energia elétrica na cidade. Antes ainda da existência da Copel, os 
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serviços elétricos a cargo do Governo Estadual estavam confiados ao DAEE, 

instituído em outubro de 1948. Sua criação assinalou o início de grande 

movimentação na área, pois foi praticamente contemporânea à elaboração do 

primeiro Plano Hidrelétrico do Estado: ao mesmo tempo em que dava início às obras 

de sua primeira etapa, o DAEE passou a instalar motores e conjuntos a diesel com 

capacidade entre 70 e 154 kVA em muitas localidades, em caráter de emergência, 

para atender o crescimento que todo o interior já experimentava. 

 

Como as obras maiores eram de construção mais demorada e exigiam muito 

capital, a solução possível foi esta. E nesse sentido a ação do DAEE teve o mérito 

do esforço pioneiro, garantindo o fornecimento de eletricidade a várias dezenas de 

cidades - além de proporcionar assistência a prefeituras que mantinham serviços 

próprios de eletricidade. Em 1953, uma lei estadual criou a Taxa de Eletrificação, 

proporcionando novos recursos financeiros para a execução do Plano. No ano 

seguinte foi criada a Copel, que deveria assumir gradativamente a responsabilidade 

pelos serviços até então a cargo do DAEE, prefeituras e concessionárias 

particulares.  

 

O Departamento ainda continuou a atuar no setor por algum tempo, tendo 

construído as usinas de Ocoí (em Foz do Iguaçu), Cavernoso (em Laranjeiras do 

Sul) e Melissa (em Cascavel). As usinas Chopim I e Mourão I foram por ele 

iniciadas, e depois concluídas pela Copel, criada em 1954. Transferindo à nova 

empresa suas instalações e sistemas de atendimento, o DAEE pôde se dedicar à 

administração dos recursos hídricos, realizando importantes estudos de base para o 

Estado.  

 

É preciso ressaltar que a capacidade de abastecimento de energia elétrica 

permite suportar um maior contingente populacional, bem como a expansão do 

Distrito Industrial. 



46 

8.4.1.8 MOBILIDADE 

 

Para a descrição da área e para fins de comparação foi tomado como ponto 

referencial o aterro da Caximba, uma vez que os dados de transporte dos resíduos 

urbanos da RMC se referem a este aterro. 

 

Este estudo busca comparar o acréscimo ou decréscimo em recursos a 

serem dispensados no transporte destes resíduos e a situação atual das vias de 

acesso às áreas indicadas. 

 

A área, situada no município de Curitiba, localiza-se no sul da região 

metropolitana, assim como o atual aterro. A ligação natural entre esta e as demais 

áreas com o maior centro gerador de resíduos domésticos se dá pelo trecho urbano 

da antiga BR-116, que atualmente recebe obras de urbanização e terá sua 

capacidade de tráfego elevada, e pelo trecho rodoviário da BR-116 que liga o 

Paraná aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Figura 8.9 ilustra a 

localização das três áreas, as principais rodovias no entorno e as cidades próximas. 
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Figura 8.9 - Localização das três áreas indicadas para a implantação do empreendimento e 
rodovias (Fonte Google Earth, 2008). 

 

8.4.1.8.1 Trafego de Veículos 

 

No ano 2000, o Sistema Viário Básico Metropolitano foi definido por 

resolução do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Curitiba, proposta 

sua classificação no PDI – Plano de Desenvolvimento Urbano de 2005, e revisada 

no PDI em 2006. 

 

É o conjunto de vias com a função principal de mobilidade na RMC, 

permitindo os deslocamentos de maior percurso no espaço metropolitano. São vias 

municipais que estabelecem relação direta com o grupo de vias metropolitanas, e 

estão classificadas em: 
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• Expressas: abrigam tráfego de longa distância que chega ao Núcleo 

Urbano Metropolitano; são rodovias predominantemente federais, externas ao Anel 

de Contorno Regional; 

 

• Vias de Integração: abrigam prioritariamente o tráfego intrametropolitano 

de longa distância que entra e sai da metrópole; são rodovias que apresentam 

continuidade às Vias Expressas, internamente ao Anel de Contorno Regional; 

 

• Vias Estruturantes: se caracterizam pelo tráfego de longa distância intra-

metropolitano; são rodovias predominantemente estaduais, que se conectam com o 

sistema rodoviário principal, mas não possuem características expressas; 

 

• Vias de Ligação: vias de características diversas, internas ao Núcleo 

Urbano Central; viabilizam deslocamentos intra-regionais e entre áreas urbanas de 

municípios vizinhos; são compatíveis à operação de transporte coletivo urbano; e 

 

• Vias de Conexão: destinadas ao tráfego de média distância, iniciam e 

terminam dentro de uma mesma área urbana; são vias de articulação entre o 

Sistema Viário Metropolitano e os sistemas viários municipais; são compatíveis à 

operação de transporte coletivo urbano. 
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Figura 8.10 – Mapa rodoviário regional. 
Mapas da América Latina, Brasil, Paraná, RMC e Curitiba.
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8.4.1.8.2 Acessos Locais 

 

A área de Curitiba localiza-se ao sul do município e ao norte do aterro da 

Caximba. O acesso se dá a partir da BR 116, pela Rua Jorge Tortato virando à 

esquerda na estrada Del. Bruno de Almeida (Figuras 8.11 e 8.12). 

 

 
Figura 8.11 - Acesso a área de Curitiba através da Rua Jorge Tortato na BR-116. 

 

O trecho percorrido nesse trajeto é de 2.300 metros entre duas vias urbanas e 

com trechos de vias semi-rural pavimentadas, com grande fluxo de moradores locais 

e caminhões das olarias existentes naquela região. O atual acesso na BR-116 é 

precário, com pouca visibilidade no sentido Curitiba – Porto Alegre. 

 

O trecho percorrido por um caminhão, a partir deste ponto até o aterro da 

Caximba, é de aproximadamente 2.800 metros. É possível implantar-se uma estrada 

com 500 metros ligando o atual aterro à área de Curitiba (Figura 8.13). 
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Figura 8.12 - Acesso à área de Curitiba através da Estrada Del. Bruno de Almeida. Notar a 
grande concentração de residências nesta via. 

 

 
Figura 8.13 - Alternativa de acesso à área de Curitiba. O acesso pelo atual aterro (tracejado) 
ampliaria o trajeto em apenas 500 metros. 
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Além da adequação da pavimentação no acesso à área de estudo, ou 

mesmo a implantação de uma ligação entre o atual aterro e o possível futuro aterro, 

é necessária a elaboração de obras de arte de engenharia civil nos cruzamentos e 

ao longo das vias, uma vez que a estrada Del. Bruno de Almeida apresenta um 

tráfego local significativo, além do intenso tráfego pela rodovia BR-116, nos dois 

sentidos. Essas obras podem ser exemplificadas como viadutos, rotatórias, 

alargamento de vias, implantação de passeios, drenagem, implantação de 

semáforos e placas, etc. A Figura 8.14 mostra a entrada da área de estudo. 

 

 
Figura 8.14 - Entrada da área de estudo em Curitiba. Notar ao fundo a Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas no município de Araucária. 

 

Em tratando das rodovias, verifica-se na Região Metropolitana de Curitiba 

uma extensa infra-estrutura voltada a atender basicamente o transporte rodoviário. 

As rodovias existentes abrangem e integram os municípios, facilitando os 

deslocamentos entre cidades e regiões, seja por meio de transporte individual ou 

coletivo. 
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Não há regra na tipologia, de características ou padrão das rodovias, 

segundo o meio em que estão inseridas. São vias de pista única em sentido duplo 

de tráfego, ou de pistas duplas. Nos trechos urbanos, algumas são vias expressas, 

outras apresentam um forte apelo urbano, com os conflitos entre o trânsito e a 

ocupação ao longo da rodovia. 

 

Dentro do perímetro urbano de Curitiba, as rodovias federais e estaduais 

somam a extensão de aproximadamente 85,5 km, e as larguras das faixas de 

domínio variam 30, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 metros. 

 

O trecho urbano da BR-476 que corta Curitiba está em transformação, sendo 

reformada para se tornar uma grande avenida, um corredor de transporte 

denominado Linha Verde. 

 

As rodovias federais BR-277, sentido litoral e sentido interior do Paraná, 

estão concessionadas às empresas Ecovia e RodoNorte, respectivamente. As 

demais rodovias federais continuam sendo mantidas pelo DNIT. São elas: a BR-476, 

que corta Curitiba de norte ao sul (antiga BR-116), e se prolonga sentido Araucária e 

sentido Colombo, como “Estrada da Ribeira”; e, a BR-116, que se estende sentido 

Colombo, como também sentido Fazenda Rio Grande. 

 

A BR-376 se inicia já em São José dos Pinhais, é prolongamento da Avenida 

das Torres, e se desenvolve no sentido Santa Catarina. Há também o conjunto de 

Rodovias de Contorno de Curitiba, que ainda não fecham um circuito completo: 

• Contorno Leste, de Curitiba (Tatuquara) à Campina Grande do Sul; 

• Contorno Norte, de Colombo (Roça Grande) à Curitiba (Orleans); 

• Contorno Sul ou “Eixo Industrial”, totalmente inserida no território de Curitiba 

(Cidade Industrial); e, 

• PR423, em apoio ao Contorno Sul, ligando a BR 277 - Campo Largo à BR476 - 

Araucária. 
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Quanto às rodovias de jurisdição estadual, são mantidas pelo DER PR – 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. Para o NUC – Núcleo 

Urbano Central, têm papel importante na articulações viárias e nas ligações 

metropolitanas: 

• PR-090 “Estrada do Cerne”, para Campo Magro e Campo Largo; 

• PR-092 “Rodovia dos Minérios”, em Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul; 

• PR-417 “Rodovia da Uva”, para Colombo; e, 

• PR-415 “Estrada do Encanamento”, em Pinhais e Piraquara. 

 

8.4.1.8.3 Movimentação de Veículos 

 

Conforme a Prefeitura Municipal de Curitiba, no segundo semestre de 2007, 

a média diária de veículos que se dirigiram ao Aterro Municipal da Caximba era de: 

• 389 veículos por dia (segunda a sábado); 

• 50 veículos por dia (domingo). 

 

Com base nestes valores, é possível estimar uma média mensal de 10.314 

veículos. Os tipos de veículos que atualmente são utilizados para descarga no Aterro 

Sanitário da Caximba são variáveis. Dentre eles podem ser citados: 

• Caminhões com caçamba compactadora de lixo, semi-pesados e pesados; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados com caçamba do tipo basculante; 

• Caminhões poliguindaste, equipados com caçamba removível, do tipo brooks; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados equipados com carroceria; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados do tipo baú; 

• Caminhões equipados com carreta de grande porte; 

• Caminhões do tipo roll on roll off; 

• Caminhões do tipo walking floor, com assoalho móvel; 

• Caminhonetas; 

• Furgões e veículos leves do tipo utilitários. 
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O peso bruto dos veículos (veículo + carga) varia de 3 toneladas (para 

veículos utilitários, de empresas particulares) a 45 toneladas (para carretas de 

grande porte, a exemplo das utilizadas pelas Prefeituras de Campo Largo e 

Colombo, que possuem estação de transbordo). Estima-se neste primeiro momento, 

este dimensionamento para a adequação da malha viária em qualquer uma das 

áreas que venha a ser escolhida para a implantação do empreendimento. 

 

Segundo Santos (1993), a RMC seguirá concentrando porções cada vez 

mais expressivas da população estadual; assim, enquanto o Paraná deverá ter um 

acréscimo de cerca de 1.500.000 habitantes até 2010 (passando para 10.500.000); 

a população da Região Metropolitana de Curitiba deverá atingir aproximadamente 

3.900.000 habitantes.  

 

Tais dados, associados ao crescimento e bom momento econômico mundial, 

devem ser levados em conta no dimensionamento do acesso ao futuro 

empreendimento, pois a geração de resíduos tende a crescer de forma acentuada 

com o aumento do consumo. 

 

Outro fator a ser analisado neste estudo é a privatização já realizada da BR-

116. Com isso, espera-se que as condições de tráfego melhorem nesta rodovia, mas 

também, deve-se levar em consideração a eminente implantação de praças de 

pedágio na RMC, o que afetaria o custo do transporte dos resíduos. Além disso, 

deve-se ponderar a existência de um projeto de duplicação da rodovia, que ampliará 

a capacidade de tráfego. 

 

Para fins de comparação e investimento em transporte de resíduos, seguem 

alguns valores de quilometragem a serem percorridos em cada área. Essa 

comparação tem como linha de base a distância percorrida atualmente para 

deposição de resíduos no aterro da Caximba, os números médios de veículos que 
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se dirigem ao local e as distâncias entre as prováveis áreas e a entrada do atual 

aterro na BR-116. 

 

A tabela 8.9 demonstra as distâncias entre as áreas e a entrada do aterro da 

Caximba, e as novas distâncias a serem percorridas para depositar os resíduos com 

base na atual distância. 

 
Tabela 8.9 - Distâncias entre as áreas e a entrada do aterro da Caximba, e novas distâncias a 
serem percorridas com base na atual distância. 
 

  
DISTÂNCIAS APROXIMADAS 

(em quilômetros) 

Local Acesso Área até 
BR-116 

Área até 
entrada da 
Caximba 

Diferença a ser 
percorrida até o 

novo aterro 
Rua Jorge Tortato 3.2 4.2 3.2 CURITIBA 
Caximba 3.7 3.7 3.7 

MANDIRITUBA BR-116 1.9 15.4 15.4 
BR-116 6 17.5 17.5 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Quirino Leal 5.2 14 14 
 

De acordo com os valores médios de veículos que se dirigem ao aterro da 

Caximba, apurados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em um ano 

aproximadamente, 10.300 veículos pesados transportam o resíduo urbano. 

Considerando os quilômetros excedentes que serão percorridos para as novas 

áreas, a mudança de lugar do aterro gerará um custo adicional na deposição dos 

resíduos (tabela 8.10). 
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Tabela 8.10 - Custo adicional na deposição dos resíduos com a mudança de lugar do aterro. 

Local Acesso 

Diferença 
percorrida 
até o novo 

aterro 
(quilômetros) 

Número 
de 

veículos 
por ano 

Quilômetros 
adicionais 

por ano 

Custo 
adicional 

com 
diesel/ano* 

Rua Jorge Tortato 3.2 10.300 32.960 R$   23.621,33CURITIBA 
Caximba 1.9 10.300 19.570 R$   14.025,17

MANDIRITUBA BR-116 15.4 10.300 158.620 R$ 113.677,67
BR-116 17.5 10.300 180.250 R$ 129.179,17FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Q. Leal 14 10.300 144.200 R$ 103.343,33
• Base de cálculo: consumo médio de 3 km/L, preço estimado do diesel: R$ 2,15. 

 

 

8.4.1.9 EDUCAÇÃO 

 

O setor educacional do Município de Curitiba conta com uma grande 

estrutura de ensino abrangendo o Ensino Infantil, Fundamental, Médio, Superior e 

Especial em todos os âmbitos (Estaduais, Municipais e Privados).  

 

Essa estrutura, de acordo com levantamento do IBGE, em 2006, conta com 

um total de 1.816 instituições de ensino. 

 

Educação Infantil 

 
O atendimento e a educação das crianças de zero a seis anos de idade na 

rede pública em Curitiba foram pensados e organizados, durante muitos anos, por 

duas estruturas da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), uma ligada à área da 

educação e outra à assistência. 

 
Em 2003 a Secretaria Municipal de Educação (SME) incorpora à sua rede os 

135 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e as unidades conveniadas, 

provenientes da extinta Secretaria Municipal da Criança. 
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Nos últimos cinco anos, as matrículas na Educação Infantil vêm ganhando 

maior participação na rede municipal, redução na rede estadual e estabilidade na 

rede particular de ensino. Em 2005, segundo dados do Censo Escolar, mais de 50% 

das crianças matriculadas na educação infantil foram atendidas pela rede municipal 

de ensino, 48,5% pela rede privada e 1,4% pela rede pública estadual e federal. 
 

Ensino Fundamental 
 

Até 2006, a matrícula na primeira série do ensino fundamental de oito anos 

era obrigatória para estudantes com idade a partir dos 7 anos. A Lei nº 11.274/2006, 

que altera artigos da LDB dispõe que o ensino fundamental obrigatório terá ampliado 

sua duração para nove anos com ingresso obrigatório de crianças com idade a partir 

dos seis anos, na medida em que for sendo universalizado o acesso ao ensino 

fundamental à faixa etária de 7 a 14 anos. A obrigatoriedade da implantação do 

ensino de nove anos deverá ocorrer em todos os municípios brasileiros, de forma 

gradativa, até 2010. 
 

No estado do Paraná a distribuição de responsabilidades e competências no 

atendimento do ensino fundamental, amparada na LDB e no mecanismo de 

financiamento do ensino fundamental representado pelo FUNDEF, vem se dando de 

forma compartilhada entre Estado e Municípios. Assim a oferta dos anos iniciais do 

ensino fundamental é de competência dos municípios, cabendo ao Estado a garantia 

da oferta dos anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. 

 

O atendimento do ensino fundamental é predominantemente público 

(municipal e estadual) respondendo por 83,77% nesse nível de ensino, enquanto a 

rede privada participa com 16,23% das matrículas (Censo Escolar 2006). 

 

Nos últimos anos observa-se o crescimento significativo da participação da 

rede municipal nas matrículas dos anos iniciais e conseqüente diminuição da 
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participação da rede estadual, resultando em 2006, em 73,57% e 10,84% 

respectivamente. Por outro lado, a rede estadual, vem assumindo grande parcela do 

atendimento dos anos finais, representando 76,67% da matrícula total do município. 

 

É imperativo ao município, uma vez alcançada a universalização do ensino 

fundamental, dar ênfase nas suas políticas públicas à promoção da qualidade do 

ensino, haja vista o desempenho alcançado nas avaliações nacionais de 

desempenho dos estudantes: SAEB, PROVA BRASIL e outros. 

 

Ensino Médio 

 

Nos últimos anos, há uma elevação das taxas de distorção idade-série, 

reprovação e abandono, com conseqüente migração destes estudantes para a 

Educação de Jovens e Adultos que buscam, em curto prazo, a conclusão desse 

nível de ensino. 

 

Em Curitiba, com a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental, 

o Estado investiu na expansão do Ensino Médio. A oferta ocorre prioritariamente 

pela rede pública estadual de ensino, que responde por 73,14% das matrículas em 

2005 (MEC). Para suprir a demanda a rede privada (particular, confessional, 

comunitário e filantrópico) vem ampliando a sua participação na oferta desse serviço 

no município com 25,25%. 

 

Educação Superior 
 

A Educação Superior, assim como as outras modalidades de ensino, deve 

ser assegurada a todos os cidadãos nas diferentes áreas de conhecimento. O artigo 

45 da LDB preconiza que: “Educação superior será ministrada em instituições de 

ensino superior, público ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização”. Historicamente atribui-se a União o papel regulador, credenciando e 
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autorizando o funcionamento da educação superior federal e privada de graduação e 

pós-graduação. Para as instituições estaduais essas atribuições cabem aos 

Conselhos Estaduais de Educação. 

 

Questões de caráter demográfico, aumento da exigência do mercado de 

trabalho e do número de concluintes do ensino médio, pressionam o sistema de 

ensino superior por novas vagas, sejam elas em instituições públicas ou privadas.  

 

Nas últimas décadas as matrículas nesse nível de ensino vêm apresentando 

um rápido crescimento, principalmente nas instituições privadas de ensino. Em 

Curitiba, segundo o Ministério da Educação, no período entre 1981 e 2005, as 

matrículas na educação superior cresceram aproximadamente 227%, passando de 

33.270 a 108.866 matrículas. A maior variação (354%) ocorreu na rede privada, 

seguida da rede estadual (103%) e federal (73%). No ano de 2005, do total de 

matrículas 75,90% estão no setor privado, 22,74% na rede federal e apenas 1,35% 

na rede estadual. 

 

Educação Especial 

 

A educação especial no município de Curitiba teve início com a implantação 

de uma classe especial, em 1968, na Escola Municipal Isolda Schmid, hoje Herley 

Mehl. Na década de 70 ampliou sua abrangência administrativa e pedagógica, 

passando de Seção de Classes Especiais do Departamento de Bem-Estar Social, 

em 1970, a Serviço de Educação Especial do Departamento de Educação, em 1979. 

Em 1985 foi inaugurada a primeira escola municipal de educação especial – Ali Bark 

e, em 1986 constituiu-se a Divisão de Educação Especial na Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

A partir de 1989 foram criados os Centros Municipais de Atendimento 

Especializado (CMAE), com equipes de profissionais de avaliação diagnóstica 
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psicoeducacional e atendimento nas áreas de deficiência auditiva e visual, 

fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, fisioterapia e serviço social. Em 1990 foi 

criada a primeira sala de recursos4 na Escola Municipal Maria Clara B. Tesserolli.  

 

Na década de 90, diante do percentual de crianças com necessidades 

especiais que freqüentavam as creches municipais, a Secretaria da Criança 

mobilizou esforços na capacitação dos profissionais para a identificação dos sinais 

de alerta no desenvolvimento infantil e, no ano 2000, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, implantou o Programa de Olho na Criança. Nos últimos anos, já 

com a transição da educação infantil para a Secretaria de Educação e com o 

envolvimento dos Centros de Educação Infantil Conveniados, as iniciativas 

anteriores foram ampliadas. 

 

De acordo com o INEP, as matrículas em Educação Especial abrangem as 

escolas especializadas e as classes especiais. Se considerada a distribuição 

percentual do número de matrículas em Educação Especial em Curitiba, por 

dependência administrativa, segundo os dados do INEP (Censo Escolar 2005), a 

Rede Privada aparece com 74%, a Municipal com 22,5%, e a Estadual com 3,6%. 

 

Ao longo dos últimos anos a participação da Rede Municipal no total de 

matrículas da Educação Especial apresentou um crescimento de 7.7 pontos 

percentuais e a Rede Privada um aumento em 3.6 pontos percentuais. Já a Rede 

Estadual sofreu uma queda de 11.2 pontos percentuais no mesmo período. No que 

se refere à primeira meta do PNE, o atendimento em Educação Especial na RME de 

Curitiba registrou, em 2005, um percentual de 89,43% em relação à demanda total. 

Cabe ressaltar, entretanto, um número significativo de pessoas em lista de espera, 

principalmente para classes especiais, que representam 10,57% dos que buscam o 

atendimento. 
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Ainda hoje existem muitas escolas onde o acesso de pessoas portadoras de 

necessidades especiais é praticamente impossível, haja vista os problemas 

arquitetônicos e topográficos. Apenas 20% das escolas municipais atendem aos 

padrões em um ou mais itens, como áreas de acesso (calçadas, escadas, portas, 

área de embarque e desembarque), circulação (rampas e corrimões) e banheiros de 

acordo com as normas da ABNT (barras, espaços, patentes e lavatórios adaptados). 

Das três escolas especiais municipais somente a Escola Municipal Especializada 

Tomaz Edison de Andrade Vieira, inaugurada em 2005, atende plenamente os 

requisitos estabelecidos na Lei de Acessibilidade e as Normas da ABNT. 

 

Curitiba apresenta uma rede de escolas de ensino fundamental, ensino 

médio e ensino superior que pode ser observado na tabela seguinte:  

 
Tabela 8.11 – Escolas de ensino fundamental. 

Escolas Quant.
Escolas - Ensino fundamental - 2006 (1) 25 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2006 (1) 51 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2006 (1) 0 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2006 (1) 165 
Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2006 (1) 109 
Escolas - Ensino médio - 2006 (1) 178 
Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2006 (1) 106 
Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2006 (1) 2 
Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2006 (1) 0 
Escolas - Ensino médio - escola privada - 2006 (1) 70 
Escolas - Ensino pré-escolar - 2006 (1) 507 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2006 (1) 11 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2006 (1) 1 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2006 (1) 218 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2006 (1) 277 
TOTAL 1720 
Dados do IBGE, levantamento em 2006. 
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Tabela 8.12 – Escolas de ensino superior. 

Escolas – Ensino Superior Quant. 
Escolas - Ensino superior - 2005 (2) 48 
Escolas - Ensino superior - escola pública estadual - 2005 (2) 2 
Escolas - Ensino superior - escola pública federal - 2005 (2) 2 
Escolas - Ensino superior - escola pública municipal - 2005 (2) 0 
Escolas - Ensino superior - escola privada - 2005 (2) 44 
TOTAL 96 

 Dados do IBGE, levantamento em 2006. 
 
 

8.4.1.10 SEGURANÇA 

 

Segundo a SMDS – Secretária Municipal de Defesa Social e IPPUC, que 

vem monitorando oito variáveis selecionadas e iniciais, em Segurança Publica, para 

emissão de um relatório analítico periódico que propicie, pelo menos e como no 

estudo de 1996, alguns indicadores, para que tanto as autoridades estaduais como 

as municipais possam tomar certas decisões conjuntas nessa área. Os resultados 

preliminares apontam para os seguintes itens, hoje sob um maior acompanhamento 

técnico por parte da prefeitura: 

 

• MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS – Na segunda metade da década 

anterior (1995 a 2000), houve queda deste coeficiente na cidade, principalmente 

devido à grande redução de mortes no trânsito, apesar de que os homicídios, em 

contraposição, tenham aumentado em 25% na sua participação; 

 

• HOMICÍDIOS – Sua taxa subiu de 16,25 para 20,64 para cada cem mil 

habitantes nos primeiros cinco anos desta década, registrando-se também, no 

acompanhamento dos dados, incremento nos óbitos por suicídio e de outras causas 

externas; 
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• URGÊNCIAS REGISTRADAS NA POLÍCIA MILITAR – Entre 200 e 250 mil 

registros anuais, o Policiamento da Capital acusava, nos períodos acima referidos, 

que somente uma quarta parte de seus apontamentos – tais como ilícitos contra 

costumes, pessoas, patrimônio, ou outras infrações – são efetivamente investigados 

pela Polícia Civil, por ser, nessa proporção, consideradas como de natureza mais 

grave; 

 

• OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NA POLÍCIA CIVIL – Entre 45 e 55 mil 

ocorrências anuais, as Delegacias Distritais e Especializadas de Curitiba registram 

um predomínio (4/5) de delitos contra o patrimônio e no roubo de veículos, 

apurando-se ainda um crescimento de 62,83% nos crimes contra a pessoa, no 

primeiro biênio da década; 

 

• VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO – Há uma significativa redução da 

violência e mortes no trânsito (25 – 28 %) na primeira metade da década, ainda que 

se presuma incremento recente de problemas com motocicletas, porém o índice 

positivo ocorre também pelo fato de que o registro de ocorrências sem qualquer 

vítima diminuiu a oferta de dados sobre acidentes em nós viários ou “pontos negros” 

do tráfego urbano; 

 

• VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Graves números da cidade nesse item 

da Defesa Social e da Segurança se referem a uma amostra colhida entre o fim da 

década anterior e o início desta, um período em que, entre 2.556 registros, 

prevaleceu a agressão no ambiente doméstico (78,6%), sendo a maioria (82,4%) 

perpetrada por homem com quem a vítima tem relação marital; 

 

• VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA – Os nove Conselhos Tutelares da capital 

registram mais de dez mil denúncias por ano (no final da década anterior quase 15% 

chegavam ao IML) e o serviço SOS Criança registra mais de quatro mil ocorrências 

anuais, registrando a década anterior uma média acima de três mil crianças que 
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exigem acompanhamento ao ano; quadro que levou a prefeitura a implantar, desde 

2002, uma Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco, 

para registros e atendimento junto às Regionais Administrativas, objetivando dar 

início a uma série mais confiável de registros; 

 

• ADOLESCENTE INFRATOR – Esse item tem merecido acompanhamento 

específico, em Serviço Social e Segurança, por parte dos poderes públicos estadual 

e municipal, tendo estudo registrado, entre 1999 e 2000, mais de cinco mil jovens 

envolvidos em delitos diversos, inclusive 24 homicídios, predominando entre eles 

meninos entre 15 e 17 anos (cerca de 85%), onde se pressupõem eventual mando 

ou abuso de adultos. 

 

A SMDS concentra os seguintes mecanismos municipais de proteção, 

defesa e socorro: 
 

• Departamento da Guarda Municipal (DSGM), que realiza as ações de 

salvaguarda da população e de proteção patrimonial, ambiental e escolar. A Guarda 

Municipal de Curitiba é considerada, nacionalmente, como sendo uma das melhores 

em sua categoria. Na atual administração governamental se transformou na Força 

de Segurança com o maior porte de serviços hoje existente no País em âmbito 

Municipal, se observado o índice entre seu efetivo policial e o número de habitantes 

atendidos. 

 

• Departamento de Promoção da Defesa Comunitária (DSPC), que 

realiza e incentiva a comunidade em ações na cultura da paz e prevenção da 

violência. Utilizando-se do lúdico, da música e da instrução, busca o resgate dos 

bons valores de família, civismo e coletividade nas comunidades, especialmente 

junto às crianças. 
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• Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), que congrega 

órgãos da PMC com sua coordenação-geral e estrutura operacional básica na 

SMDS, realizando atividades de prevenção, preparação, resposta e recuperação de 

possíveis desastres e emergências no município em parceria com demais órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais, bem como com a sociedade, através das 

Administrações Regionais descentralizadas. 

 

Com essa estrutura de Defesa Social, que é possibilitada em conjunto da 

Prefeitura e executadas na Secretaria Municipal da Defesa Social, tais como a 

implantação de novos postos de serviços e modernização naqueles já existentes, 

bem como investimento em equipamentos administrativos e operacionais, 

tecnologicamente mais avançados, os quais permitiram maior aproximação junto à 

comunidade e mais conforto, segurança pessoal e organização no desempenho das 

tarefas dos servidores. 

 

As ações de postura, realizadas a partir da valorização profissional e do 

aprimoramento técnico, foram decisivas na qualidade dos serviços realizados, na 

prevenção de delitos, na proteção das comunidades e no socorro emergencial. 

 

O Departamento da Guarda Municipal aperfeiçoou o atendimento prestado 

ao cidadão. A partir da ampliação do quadro efetivo, a reforma e a construção de 

postos de serviços, concomitantes com a aquisição de equipamentos de proteção 

individual, de comunicação, de condicionamento físico, o aumento e a atualização 

da frota de veículos e do parque de informática, que resultaram em maior agilidade e 

eficiência no trato de cada demanda da comunidade. 
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8.4.1.11 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Abaixo a apresentação das organizações de diversas qualificações 

presentes e atuantes junto à população de Curitiba. 

 

8.4.1.11.1 Organizações Institucionais e Autarquias 

 

Prefeitura Municipal de Curitiba 
Prefeito: Carlos Alberto Richa e Vice-Prefeito: Luciano Ducci 

Av. Cândido de Abreu, 817. Telefone: 41 3350-8484 

 

Câmara Municipal de Curitiba 
Presidente: João Claudio Derosso – PSDB 

Vice-presidente: Tito Zeglin - PDT 

R. Barão do Rio Branco, s/n. Telefone: 41 3350-4500 

 

Nome Partido Nome Partido 
Adenival Gomes PT José Roberto Sandoval PTB 
Aladim Luciano PV Julieta Reis DEM 
Aldemir Manfron PP Luis Ernesto PSDB 
André Passos PT Luizão Stellfeld PC do B 
Angelo Batista PP Manassés Oliveira PRTB 
Beto Moraes PSDB Mario Celso Cunha PSB 
Celso Torquato PSDB Mestre Déa PRTB 
Custódio da Silva PR Nely Almeida PSDB 
Dona Lourdes PSB Pastor Gilso de Freitas PSDB 
Elias Vidal PP Pst. Valdemir Soares PRB 
Felipe Braga Cortes PSDB Paulo Frote PSDB 
Geraldo Bobato DEM Paulo Salamuni PV 
Jair Cézar PSDB Pedro Paulo Costa PT 
Jairo Marcelino PDT Professora Josete PT 
João C. Derosso PSDB Roberto Hinça PDT 
Jorge Bernardi PDT Roseli Isidoro PT 
Tico Kuzma PSB Sabino Picolo DEM 
Tito Zeglin PDT Serginho do Posto PSDB 
Zé Maria PPS Sérgio Ribeiro PV 
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Secretaria Municipal do Abastecimento 
Secretário: Norberto Anacleto Ortigara 

Rua General Carneiro, 938 – Centro. Telefone: 41 3663-2627 

 

Secretaria Municipal de Administração 
Secretário: José Richa Filho 

Rua Solimões, 160 – 1º andar  - Alto São Francisco. Telefone: 41 3350-8484 

 

Secretaria Municipal da Comunicação Social 
Secretário: Deonilson Roldo 

Avenida Cândido de Abreu, 817. Telefone: 41 3350-8484 

 

Secretaria Municipal da Defesa Social 
Secretário: Itamar dos Santos 

Avenida João Gaulberto, 623. Telefone: 41 3350-3608 

 

Secretaria Municipal da Educação 
Secretária: Eleonora Bonato Fruet 

Avenida João Gaulberto, 623. Telefone: 41 3350-3608 

 
Sercetaria Municipal do Esporte e Lazer 
Secretário: Neivo Beraldin 

Rua Desembargador Westphalen, 1566. Telefone: 41 3350-8484 

 

Secretaria Municipal de Finanças 
Secretário: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani 

Avenida Cândido de Abreu, 817. Telefone: 41 3350-8256 

 

Secretaria Extraordinária de Relações Internacionais e Cerimonial 
Secretário: Eduardo Lopes Pereira Guimarães 
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Secretaria do Governo Municipal 
Secretário: Rui Kiyoshi Hara 

Avenida Cândido de Abreu, 817. Telefone: 41 3350-8515 

 

Secretaria Municipal Extraordinária Antidrogas 
Secretário: Fernando Francischini 

Avenida João Gualberto, 623. Telefone: 41 3350-8027 

 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
Secretário: José Antônio Andreguetto 

Avenida Manoel Ribas, 2727. Telefone: 41 3335-2112 

 

Secretaria Municipal de Obras Públicas 
Secretário: Mário Yoshio Tookuni 

Rua Emílio de Menezes, 450 – São Francisco. Telefone: 41 3350-8484 

 
Secretaria Municipal do Planejamento 
Secretário: Sérgio Rui Matheus Rizzardo 

Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico. Telefone: 41 3350-8622 

 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
Secretário: Arnaldo Agenor Bertone 

Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Gloria. Telefone: 41 3350-8484 

 

Secretaria Municipal para Assuntos Metropolitanos  
Secretário: Domingos Caporrino Neto 

Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Gloria. Telefone: 41 3350-3621 
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Secretaria Municipal da Saúde 
Secretária: Edimara Fait Seegmüller 

Rua Francisco Torres, 830 – Centro. Telefone: 41 3350-8484 

 

Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego 
Secretário: Raul D` Araújo Santos 

Rua da Gloria, 362 – Centro Cívico. Telefone: 41 3252-1640 

 

Secretaria Municipal do Urbanismo 
Secretário: Luiz Fernando Jamur 

Avenida João Gualberto, 623. Telefone: 41 3350-8330 

 

8.4.1.11.2 Instituições, Associações e ONG’s 

 

Para apoio aos empreendimentos do município e região, a Região 

Administrativa de Curitiba, onde se encontra o município, conta com algumas 

entidades representativas, como: 

 

Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos – ADITEPP 
Endereço: Rua Desembargador Westphalen, 1373  

Bairro: Rebouças Cidade: Curitiba UF: PR Cep: 80230-100  

Fones: (41) 3223-3260 Fax: (41) 3225-7857 CNPJ: 76.006.188/0001-47 

E-mail: aditepp@aditepp.org.br Página eletrônica: www.aditepp.org.br 

 
Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo – CEFURIA 
Endereço: Pça. Generoso Marques, 90 - Edif. Astor  

Bairro: Centro Cidade: Curitiba UF: PR Cep: 80020-230  

Fones: (41) 3322-8487 Fax: (41) 3322-8487 CNPJ: 76.660.844/0001-20 

Endereço Eletrônico: cefuria@bsi.com.br  
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Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais - DESER 

Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 374  

Bairro: Alto da Glória Cidade: Curitiba UF: PR Cep: 80060-190  

Fones: (41) 3262-1842 Fax: (41) 3362-3679 CNPJ: 80.818.636/0001-84 

E-mail: deser@deser.org.br Página eletrônica: www.deser.org.br 

 

Centro de Prevenção e Recuperação: "O Caminho, a Verdade e a Vida" –
PRECAVVIDA 
Endereço: Rua Sant'Ana, 412  

Bairro: Jardim Botânico Cidade: Curitiba UF: PR Cep: 80210-070  

Fones: (41) 3262-0143 Fax: (41) 3362-4731 CNPJ: 81.395.253/0001-03 

Endereço Eletrônico: precavvida@brturbo.com.br  

 
Coordenação da Região Metropolitana de São Paulo - COMEC 
Rua Máximo João Kopp Nº 274 - Conglomerado Banestado Bloco 3. Santa Cândida  

Cep: 82.630-900. Curitiba. Paraná 

Fone: (041) 3351-6500 Fax: (041) 3351-6502 

 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC 
Rua Bom Jesus, 669. Curitiba/PR 

80035-010 Fone: (041) 3250-1414 
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8.4.1.12 PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 

Reconhecida nacional e internacionalmente por soluções urbanas 

inovadoras, Curitiba tem sido referência ao longo dos anos, nas questões de cultura 

e lazer. 

 

Atendendo à crescente demanda da população, o então Departamento de 

Educação Física passou, em 1995, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com a 

atribuição específica de formular, planejar e implementar a política municipal do 

Esporte e Lazer. Tem como atual missão “Fomentar práticas de Esporte, Lazer e 

Atividades Físicas ao cidadão curitibano, para seu bem estar, promoção social e 

inserção na sociedade.” Suas diretrizes são criatividade nos projetos, dinâmica na 

execução das ações, promover a participação comunitária, consciência na execução 

da missão, manter um “olhar apreciativo” sobre a demanda, e coerência entre 

discurso e a prática. 

 

Em 2005, após 10 anos de efetiva atuação como Secretaria, a SMEL 

promoveu um processo de auto avaliação denominada SMEL 10+, contando com a 

participação de todos seus funcionários. Tal processo foi finalizado e apresentado 

em 2006 resultando na implantação de cinco programas específicos: 

 

• Programa Desenvolvimento Institucional – ações desenvolvidas junto aos 

funcionários, demais secretarias e órgãos para implementar estratégias de gestão, 

de informação e de desenvolvimento do potencial dos seus servidores. 

• Programa Desenvolvimento do Esporte – ações voltadas ao esporte 

rendimento, esporte estudantil e esporte comunitário da população. 

• Programa Desenvolvimento do Lazer – ações voltadas ao lazer na cidade, 

lazer comunitário, dança Curitiba, eventos comemorativos e pedala Curitiba. 
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• Programa Atividade Física e Qualidade de Vida – ações de promoção da 

atividade física e da qualidade de vida desenvolvidas sistematicamente nos Centros 

de Esporte e Lazer e suas regionais. 

• Programa Desenvolvimento do Incentivo ao Esporte e Promoção Social – 

ação de incentivo ao esporte e promoção social através de renuncia fiscal de IPTU 

atendendo legislação específica. 

 

As iniciativas propostas pela Prefeitura são de abrangência social, que 

mesmo promovendo desenvolvimento e expansão da comunidade ainda encontram-

se a distâncias na qual não haverá interferência por parte do empreendimento. 
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8.4.2 FAZENDA RIO GRANDE 
 

 

8.4.2.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 

8.4.2.1.1 Macrolocalização 

 
O Município Fazenda Rio Grande faz parte da Região Metropolitana de 

Curitiba, criada em 1973 através de legislação federal juntamente com outras oito 

regiões metropolitanas. Naquela data, integravam a região quatorze municípios, 

entre os quais, Mandirituba, que em 29 de janeiro de 1990 desmembrou-se, 

elevando o Distrito de Fazenda Rio Grande à categoria de Município. 

 

A RMC possui uma área de 15.461 km², e atualmente compõe-se de 26 

municípios: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa 

Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 

Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, 

Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 

Branco do Sul, São José dos Pinhais Tunas do Paraná e Tijucas do Sul.  

 

Está situada no entroncamento viário entre a BR-116 que liga o sudeste ao 

sul do país, a BR-277 e a BR-376, que liga o interior do Estado ao porto de 

Paranaguá. Teve sua consolidação como metrópole regional a partir da década de 

70 quando recebeu significativo fluxo migratório vindo do interior do Estado, em 

conseqüência de uma mudança estrutural no processo produtivo da agricultura 

paranaense. O crescimento da malha urbana do pólo, Curitiba, extrapolou seus 

limites administrativos, formando uma mancha urbana contínua que agrega onze 

municípios. 
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De acordo com o Plano Diretor do município, de 2005, do ponto de vista da 

contextualização de Fazenda Rio Grande na Região Metropolitana de Curitiba, 

adotou-se como metodologia de análise a identificação das ameaças e 

oportunidades a partir de uma matriz temática. Apresenta-se a seguir um breve 

quadro da região com o objetivo de estabelecer um cenário regional onde se 

visualizam as oportunidades e ameaças ao desenvolvimento sustentável municipal 

de Fazenda Rio Grande.  

 

Assumiu-se para efeito de comparação as informações sistematizadas pelo 

Ipardes em quatro espacialidades, priorizando as referentes ao Pólo Metropolitano e 

ao Primeiro Anel, onde o Município está situado: 

 

♣ Pólo metropolitano – que corresponde ao Município de Curitiba; 

♣ Primeiro Anel – limítrofe ao pólo, composto por municípios que formam 

com Curitiba a mancha urbana conurbada; 

♣ Segundo Anel - composto por municípios que mesmo não sendo limítrofes 

ao pólo estabelecem relações intensas com ele; 

♣ Terceiro Anel – composto pelos municípios onde predomina a atividade 

rural e são integrados a RMC por força de legislação estadual. 
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Figura 8.15 – Mapa dos municípios limítrofes de Fazenda Rio Grande. 

 

O Município de Fazenda Rio Grande está localizado na porção sul da 

Região Metropolitana de Curitiba, fazendo divisa com os municípios de Curitiba ao 

norte, Araucária a oeste, São José dos Pinhais a leste e Mandirituba a sul. Seus 

limites naturais começam no Rio Iguaçu, na foz do Rio Despique, sobe este até a foz 

do Rio Abaixo, até sua foz no Rio Maurício, pelo qual desce até sua foz no Rio 

Iguaçu, e por este acima até encontrar a foz do Rio Despique, ponto de partida, 

numa área de 150 km². 

 

Desmembrado de Mandirituba pela Lei Estadual nº 9.213 de 26 de janeiro de 

1990 e instalado em 1º de janeiro de 1993. Comemora sua formação em 26 de 

janeiro e tem como padroeiro São Gabriel (27 de fevereiro). 

 

A principal rodovia existente é a BR-116 que corta o Município no sentido 

norte-sul, conectando-o a Curitiba e ao noroeste do estado de Santa Catarina. As 

demais rodovias de características rurais não são pavimentadas e têm importância 
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local. Diretrizes metropolitanas prevêem a implantação da Via Metropolitana que 

ligará São José dos Pinhais a BR-116 passando ao norte do Município. 

 

Situado entre os rios Iguaçu, Maurício e Despique, com uma área de 

manancial a sudeste (Despique e Maurício) e formado predominantemente por 

terrenos com declividade inferior a 20%, possui poucas restrições ambientais para 

ocupação. Essas características, somadas à influência de Curitiba e à facilidade de 

transporte, transformaram Fazenda Rio Grande no núcleo urbano de maior 

crescimento da Região Metropolitana, atendendo a demanda metropolitana por 

habitação e caracterizando-se como cidade-dormitório. 

 

A área urbana do Município, localizada na divisa com o Município de 

Curitiba, corresponde a 40,2 km² e abriga cerca de 94% da população total. 

Organiza-se a partir da BR-116 em seis bairros radiais à região central: Iguaçu, 

Eucaliptos, Nações, Gralha Azul, Estados e Santa Terezinha.  

 

As distâncias a serem percorridas ao se visitar o município são: 

 

Rodoviárias 

35 km de Curitiba, Capital 

49 km de Almirante Tamandaré 

375 km de Apucarana 

27 km de Araucária 

395 km de Cambé 

468 km de Campo Mourão 

105 km do Porto de Paranaguá 

20 km do Aeroporto Internacional Afonso Pena 
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Figura 8.16 – Mapa das vias de acesso. 
Fonte: Plano Diretor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

 

8.4.2.1.2 Microlocalização 

 

O empreendimento pretendido está localizado no município de Mandirituba, 

estado do Paraná, em estrada rural sem denominação. 

 

A partir da BR-116, o acesso da área de estudo, com aproximadamente 

1.900 metros, é feito por uma estrada rural sem pavimentação, com largura 

adequada, e tráfego considerado de pequeno a moderado 

 

8.4.2.1.3 Zoneamento 

 

Segundo o Censo Demográfico 2000, a área rural do Município possui 

apenas 3.681 habitantes. Destes, 40% concentra-se na Vila São Sebastião, área ao 
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sul do perímetro urbano formada por dois loteamentos e uma vila de pequenas 

chácaras. Bem servida em equipamentos públicos e com densidades elevadas se 

comparadas com as do meio rural, esta região pode ser considerada o núcleo de 

referência da área rural. 

 

O rápido crescimento de Fazenda Rio Grande favoreceu a composição de 

uma paisagem urbana uniforme e carente de cuidados. Poucas vias são 

arborizadas, os marcos referenciais são raros, os passeios quando existem não 

seguem um padrão ou estão em estado precário.  

 

Fazenda Rio Grande possui uma localização privilegiada na Região 

Metropolitana de Curitiba, entre a cidade-pólo e os dois maiores centros industriais 

metropolitanos, Araucária e São José dos Pinhais. A proposta de organização 

territorial pretende aproveitar esta vantagem com o aumento do perímetro urbano, 

alcançando as áreas mais apropriadas para o estabelecimento de indústrias 

próximas. 
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8.4.2.1.4 Uso e Ocupação do Solo 

 

No que diz respeito ao processo de urbanização da RMC, nota-se que até o 

início da década 40, a ocupação do Estado do Paraná era incipiente, limitando-se ao 

seu litoral, ao primeiro planalto, o de Curitiba, e o segundo planalto, de Ponta Grossa 

e Castro. Em 1940, Curitiba contava com aproximadamente 127 mil habitantes e 

teve o primeiro plano diretor elaborado, conhecido como Plano Agache, que 

influenciou de forma determinante o seu processo de desenvolvimento urbano.  

 

Nessa fase, o desenho da urbanização da metrópole consistia na malha de 

Curitiba, a qual apresentava um desenvolvimento linear na direção nordeste – 

sudoeste, tendo a BR-116, situada na região leste, como barreira. Os demais 

núcleos urbanos da região apresentavam-se bastante distanciados do tecido urbano 

da capital. 

 

A partir dos anos 50, iniciou-se o parcelamento urbano do solo regional de 

forma intensiva. Segundo dados da COMEC, dos lotes legalmente parcelados na 

RMC até o ano 2000, aproximadamente 25% tiveram sua origem até a década de 50 

e em torno de 72% localizavam-se nos municípios de São José dos Pinhais, Pinhais 

e Piraquara. A partir da década de 60, Colombo e Almirante Tamandaré passaram a 

ser os focos de interesse da atividade imobiliária, produzindo uma quantidade 

expressiva de lotes urbanos, em função de uma série de variáveis como preço da 

terra e facilidades legais. 

 

A partir do final da década de 1970, Mandirituba e posteriormente Fazenda 

Rio Grande atraíram os investidores imobiliários, verificando-se uma produção 

significativa de lotes que até os anos 90 permaneciam vagos. Em 1985, pesquisa de 

campo realizada pela COMEC constatou que aproximadamente 87% do total de 

lotes aprovados se encontravam sem ocupação (aproximadamente 9.300 lotes).  
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Esse boom de aprovação de loteamentos arrefeceu a partir de 1979, com o 

advento da legislação de parcelamento do solo urbano federal (Lei n.º 6.766/79) e a 

introdução da legislação ambiental a partir dos anos 80. Em contrapartida, a partir 

desse mesmo período intensificou-se o processo de ocupação irregular do solo, 

principalmente em áreas frágeis do ponto de vista ambiental e desvalorizadas em 

função das exigências legais para seu parcelamento. A pressão das ocupações se 

concentrou principalmente no município pólo e na franja metropolitana leste, 

gerando conflitos de ordem sócio ambiental que se transformaram numa das 

principais questões metropolitanas da atualidade. 

 

Resumidamente, sob a ótica da configuração da ocupação do solo podem-

se apontar as seguintes características regionais: 

 

♣ As áreas mais densamente ocupadas encontram-se no Pólo 

Metropolitano, principalmente no seu quadrante sul; 

♣ No compartimento leste/sudeste do Primeiro Anel apresenta-se uma 

forte pressão de ocupação urbana, que se acentuou nas últimas décadas; 

♣ Os espaços consolidados de atividades industriais encontram-se: a 

oeste – CIC (Cidade Industrial de Curitiba) e CIAR (Centro Industrial de Araucária); 

leste – os dois Distritos Industriais de São José dos Pinhais, Pinhais; e a nordeste, 

Campina Grande do Sul e Quatro Barras. Ao sul, o Distrito Industrial da Fazenda Rio 

Grande encontra-se em fase de consolidação, enquanto o pólo industrial de 

cerâmica à oeste em Campo Largo, é uma atividade consolidada. Essa distribuição 

espacial das indústrias forma um colar junto ao Primeiro Anel, que vem se 

consolidando a partir da implantação da CIC e CIAR e mais recentemente do pólo 

automotivo e da implantação do anel rodoviário de contorno leste; 

♣ O Segundo Anel apresenta uma taxa de urbanização mais baixa em 

relação ao Pólo e Primeiro Anel, mas vem sofrendo a influência direta da 

metropolização, mesmo em suas áreas rurais, que passaram a incorporar uma série 

de atividades de caráter urbano (turismo rural, condomínios fechados, entre outros); 
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♣ O Terceiro Anel cujo processo de urbanização é incipiente mantém 

suas características rurais. 

 
Tabela 8.13 Informações Gerais, segundo Anéis Metropolitanos – RMC 

Anel 
Metropolitano 

População 
Total 

Grau de 
Urbanização

% População Total 
na RMC 

%População 
Total no PR 

% VAF do 
PR 

Pólo 1.587.315 100 57,34 16,60 19,892 
Primeiro Anel 972.846 86,67 35,14 10,17 21,231 
Segundo Anel 102.280 55,77 3,69 1,07 1,508 
Terceiro Anel 105.953 34,6 3,83 1,11 0,412 
Total da RMC 2.768.394 91,18 100,00 28,95 43,043 

Fonte: IPARDES, 2003 

 

 
Figura 8.17 Evolução da Mancha Urbana da RMC 
Fonte: COMEC, 2000 
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8.4.2.2 DINÂMICA HISTÓRICA 

 

 

8.4.2.2.1 Histórico 

 

No início do século XVI as terras onde hoje se encontra Fazenda Rio Grande 

pertenciam ao Governo da 5ª Comarca de São Paulo e eram ocupadas por índios 

tupi-guaranis. Dentre as aldeias indígenas formadas na região, destacou-se a Aldeia 

Capocu, que quer dizer “capão fino”. Esta aldeia indígena deu o nome a uma das 

maiores fazendas da região em 1879, quando o Sr. Francisco Claudino Ferreira 

requereu à Paróquia de São José dos Pinhais um lote de terras. Nesta época, a 

principal atividade era a criação de cavalos de raça, sendo o exército brasileiro seu 

principal comprador. 

 

Às margens do Rio Iguaçu, outro grande povoado se desenvolveu atrelado à 

Fazenda Rio Grande. Os povoados destas duas fazendas, juntamente a outros 

desta região, passaram a ser chamados de Fazenda Rio Grande. 

 

Em meados de 1900, Fazenda Rio Grande pertencia ao Distrito de 

Mandirituba e estes ao Município de São José dos Pinhais. Em 25 de julho de 1960, 

o Distrito de Mandirituba desmembrou-se de São José dos Pinhais e em 1981, 

Fazenda Rio Grande tornou-se Distrito Administrativo do Município de Mandirituba 

por meio da Lei nº 7521, publicada no dia 17 de novembro de 1981 e assinada pelo 

então Governador Ney Braga. 

 

Em 26 de janeiro de 1990, o Governador Álvaro Fernandes Dias sancionou a 

Lei Estadual nº 9.213, criando o Município de Fazenda Rio Grande, com uma área 

de 150 km². A instalação do Município realizou-se no dia 12 de abril de 1991, no 

Fórum da Comarca de São José dos Pinhais e publicada no Diário da Justiça 

através do Decreto nº 360. 
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Em 25 de março de 1990, foi realizado um plebiscito popular atestando a 

vontade da maioria (4.186 pessoas) pela emancipação de Fazenda Rio Grande. 

Foram totalizados 4.512 pessoas, das quais 203 votaram contra, 85 em branco e 38 

anularam seus votos. 

 

A emancipação de Fazenda Rio Grande se deve a um contexto sócio-

econômico atrelado ao crescimento da grande Curitiba ao final da década de 70 com 

o êxodo rural. A proximidade do Município com a capital e os baixos custos da terra 

atraíram famílias vindas do interior do Paraná e de Santa Catarina. A proximidade 

com os centros industriais de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais também 

favoreceu o crescimento da região, que passou a servir de dormitório para os 

trabalhadores destes municípios. 

 

Como toda cidade jovem cresceu rebelde, ao longo da BR-116, 

transformando rapidamente áreas rurais em loteamentos e buscando afirmação na 

sua identidade de centro bi-partido pela rodovia federal. 

 

8.4.2.2.2 Dinâmica de Ocupação do Espaço 

 

O Município de Fazenda Rio Grande possui 120,6 km² delimitados pelos rios 

Iguaçu a norte, Maurício a oeste e Despique a leste. A área urbana ocupa 40,2 km² 

e está dividida em seis bairros: Iguaçu, Eucaliptos, Nações, Gralha Azul, Estados e 

Santa Terezinha, que se distribuem de forma radial tendo como centro a BR-116. A 

área urbana concentra 94,15% da população, sendo os bairros mais populosos 

Nações e Iguaçu. A área rural é pouco expressiva, com apenas 3.681 habitantes. 

 

Buscando entender as características e tendências de ocupação do 

território, analisa-se a seguir a evolução da ocupação e o uso do solo no Município 

de Fazenda Rio Grande. 
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Evolução da Ocupação 

 

A evolução da ocupação de Fazenda Rio Grande está relacionada a uma 

série de fatores, dos quais podemos citar: 

♣ Proximidade com os pólos industriais de Curitiba, Araucária e São José 

dos Pinhais; 

♣ Poucas restrições ambientais para a ocupação do território. A maioria dos 

municípios da RMC possui grandes áreas de proteção de manancial; 

♣ Facilidade de transporte metropolitano; 

♣ Baixo valor da terra; 

♣ Grande oferta de lotes. 

 

Todos esses fatores estão associados a momentos na história 

socioeconômica regional, como a migração de famílias do interior do Paraná e Santa 

Catarina na década de 70 devido à mecanização da agricultura. Nos últimos 20 

anos, Fazenda Rio Grande passou a receber um grande contingente populacional 

em busca de áreas baratas e um sistema de transporte que possibilite trabalhar em 

outros municípios. Nesta perspectiva, Fazenda Rio Grande caracteriza-se como 

cidade dormitório da RMC. 

 

Em Fazenda Rio Grande, pode-se estabelecer seis períodos de ocupação: 

a) início da ocupação antes da década de 70; b) ocupação ao norte na década de 

70; c) ocupação a leste na década de 80; d) pressão e especulação imobiliária na 

década de 90 e e) atualmente, tendência a ligações intermunicipais (leste-oeste). 

 

O primeiro loteamento de Fazenda Rio Grande foi criado em 1963, quando 

ainda era distrito de Mandirituba. O Jardim Imaculada Conceição possuía 1260 lotes 

e ao seu redor foram construídas raias para corridas de cavalo. Ainda presentes no 

meio urbano, as raias são motivo de discórdia entre alguns grupos sociais, cortam a 
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malha urbana restringindo a circulação, promovem odores desagradáveis, trazem às 

ruas animais de grande porte, ao mesmo tempo em que marcam a história da 

formação e tradição de um município novo e ainda carente de uma identidade. 

 

De1960 a 1977, toda a área ocupada de Fazenda Rio Grande pertencia à 

área rural de Mandirituba. Apenas em 1977, parte desta área foi declarada de 

expansão urbana (mil metros para cada lado da BR-116) pela Lei nº 19/77. 

 

Com a criação da área de expansão urbana, intensificou-se a criação de 

lotes na faixa ao longo da BR-116. Novos loteamentos foram aprovados, porém fora 

dos limites urbanos, desconexos à malha viária e intercalados a áreas de atividade 

agropecuária. 

 

No âmbito nacional, o parcelamento do solo passou a ser regulamentado 

pela Lei Federal nº 6766, de 19 de dezembro de 1979. A partir desta lei, somente 

poderiam ser parceladas áreas localizadas em solo urbano ou de expansão urbana. 

Esta lei diminuiu o ritmo de parcelamento de Fazenda Rio Grande. 

 
Art 3º. (Lei Federal nº 6766/79) Somente será 

admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 

em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim 

definidas por lei municipal. 

 

Nesta década, foram parceladas áreas ao sul, nos bairros Nações e Gralha 

Azul e ao norte, próximo ao Rio Iguaçu onde a ocupação foi mais significativa. 

 

Em 1980, a Prefeitura de Mandirituba aprovou a Lei nº 54, que incorporava 

as diretrizes nacionais da Lei nº 6766/79 e criava dispositivos legais de controle mais 

rígido do solo. Contraditoriamente, entre 1980 e 1983 três loteamentos foram 
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aprovados fora da área de expansão urbana definida para a região de Fazenda Rio 

Grande. 

 

Com a presença de loteamentos fora da área de expansão urbana, em 1983 

o perímetro foi ampliado, desvinculando sua forma da influência da BR-116. 

Acompanhando a ampliação do perímetro urbano, foi criada a Lei nº 25/83, que 

implantava o primeiro zoneamento do Distrito de Fazenda Rio Grande e a Lei nº 

24/83, que regulamentava o parcelamento do solo. 

 

Deste conjunto de leis formuladas em 1983, destaca-se a criação das zonas 

residencial, comercial, industrial e de serviços e a necessidade da anuência prévia 

da COMEC para a aprovação de novos loteamentos, que infelizmente na época, não 

se concretizou. Também foi proposta uma hierarquia viária, estabelecendo a 

Avenida Brasil e a Avenida Nossa Senhora Aparecida como eixos estruturais. 

 

Nesta década muitos loteamentos foram aprovados, chegando a dividir 

quase toda área urbana disponível na porção leste, porém estes loteamentos 

somente foram ocupados por volta de 2000.  

 

A diminuição de áreas livres para loteamento a leste promoveu mais uma 

alteração no perímetro em 1985, que englobou uma pequena área a nordeste, onde 

hoje se encontra o Jardim Hortências II. Quatro anos depois nesta mesma região o 

perímetro urbano foi ampliado, aumentando a área residencial. 

 

Em 26 de janeiro de 1990, Fazenda Rio Grande se emancipou e em 1992 

alterou seu zoneamento, afastando a área industrial para próximo ao oleoduto. 

 

Com taxa de crescimento de mais de 10%, Fazenda Rio Grande cedeu às 

pressões populacionais e de empreendedores e ampliou novamente sua área 

urbana com a Lei nº 69/95. Desta vez quase duplicando sua área de ocupação. Em 
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função deste grande aumento, também foram alteradas a lei de zoneamento e 

parcelamento, com as Leis nº 70/95 e 71/95, respectivamente. 

 

Nesta década, Fazenda Rio Grande teve suas normas territoriais alteradas 

continuamente na busca de contentamento do mercado imobiliário, muitas vezes 

sem planejamento ou critérios técnicos. O zoneamento foi modificado três vezes (Lei 

nº 08/92, Lei nº 70/95 e Decreto nº 201/1998) e o perímetro urbano quatro (Decreto 

nº 89/95, Lei nº 69/95, Lei nº 164/98 e Lei nº 199/99). 

 

Novos loteamentos foram aprovados em toda a área urbana, conservando a 

tendência de afastamento da malha viária e produzindo grandes vazios urbanos. 

 

A partir de 2000, o crescimento sustentado, o controle da especulação 

imobiliária e o planejamento da ocupação, passam a ser prioridade do governo e as 

normas que regulamentam o uso do solo incorporam esta finalidade. Em 2000, pela 

primeira vez o perímetro urbano foi reduzido e em 2001 um conjunto completo de lei 

foi aprovado para regulamentar o uso do solo. 

 

Atualmente, verifica-se uma tendência de aprovação de pequenos 

loteamentos centrais e loteamentos de grandes áreas nos limites do perímetro 

urbano. A maior oferta de novos lotes está no Bairro Santa Terezinha, considerado 

zona residencial de alta densidade. Somente hoje, as áreas loteadas nas décadas 

anteriores estão sendo ocupadas. 

 

O zoneamento vigente estabelece como alta densidade, áreas localizadas 

no eixo leste oeste próximo ao Rio Iguaçu, na busca de uma relação mais efetiva 

com os municípios de Araucária e São José dos Pinhais. Esta proposta está 

relacionada às vias intermunicipais que promoveriam a comunicação rápida entre 

esses municípios e possibilitaria o desenvolvimento econômico da região. 
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Na seqüência são ilustradas a evolução da ocupação do território e da 

implantação de loteamentos e as alterações do perímetro urbano ao longo de três 

décadas. 

O uso e ocupação do solo do Município foram avaliados a partir da base 

cartográfica de um estudo realizado pela SUDERHSA (Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental), com base em 

fotos aéreas de 06 de junho de 2000. 

 

Segundo o levantamento da SUDERHSA, o Município de Fazenda Rio 

Grande possuía em 2001, 60,7% de seu território formado por áreas ainda em 

estágio natural (vegetação arbórea natural, campo, vegetação arbustiva natural) e 

apenas 9,64% utilizada para ocupação da população (área urbana baixa, vila, 

loteamentos). De acordo com o mapa 12, verifica-se a presença de vilas isoladas 

próximas ao perímetro urbano e a presença de focos de áreas industriais em todo o 

território. 

 
Tabela 8.14 - Uso do Solo Municipal. 

Uso Do Solo Área (m²) Percentual(%) 
Hidrografia 1.684.118 1,44% 
Área Alagada 3.226.333 2,75% 
Vegetação Arbórea Natural 31.253.054 26,67% 
Campo 33.180.574 28,32% 
Mineração/Areia 326.275 0,28% 
Vegetação Arbustiva Natural 6.687.038 5,71% 
Área Industrial 955.315 0,82% 
Solo Exposto 840.761 0,72% 
Vila 533.166 0,45% 
Cultura Temporária 26.477.848 22,60% 
Vegetação Arbórea Plantada 950.290 0,81% 
Área Urbana Baixa 10.207.645 8,71% 
Loteamentos 559.399 0,48% 
Armazéns/Silos 10.960 0,01% 
Mineração/Outros 121.414 0,10% 
Cultura Permanente 127.711 0,11% 
Granja 40.540 0,03% 
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Total 117.182.442* 100% 
Fonte: SUDERHSA, 2000.  
*segundo, www.ibge.com.br (2004) o município possui 120,6 km2. 
 

 

Atualmente, o uso do solo nas áreas situadas no perímetro urbano e na 

proximidade do Jardim Colonial, sofreu alterações. 

 

Segundo levantamento realizado pela EMATER em 2003, Fazenda Rio 

Grande possui 305 produtores rurais, dos quais 120 (40%) são considerados de 

subsistência. Os produtos que ocupam as maiores áreas são milho (2.300 ha) e 

feijão (760 ha). Com relação à pecuária destaca-se a criação de aves. As áreas de 

exploração florestal destinam-se à produção de pinus, bracatinga e eucaliptos. 

 

O uso e ocupação do solo na área urbana de Fazenda Rio Grande 

configuram-se de acordo com a Lei nº 31/2001 que estabelece o zoneamento 

urbano. De modo geral, a delimitação das áreas estabelecidas por esta lei 

acompanha o uso e ocupação efetivos do solo, exceção feita a áreas de cultivo, 

áreas de ocupação irregular e vazios urbanos. 

 

O uso e ocupação do solo urbano podem ser entendidos como: 
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Áreas Residenciais 

 

 
Figura 8.18 - Área Residencial 

   Fonte: Plano Diretor Municipal de Fazenda Rio Grande, 2005 
 

Fazenda Rio Grande absorve grande parte da demanda por habitação de 

Curitiba, tendo seu principal acesso através da BR-116. A partir desse eixo as 

ocupações residenciais ocorrem ao longo das vias perpendiculares, estendendo-se 

até o limite do perímetro urbano. 

 

As áreas residenciais são homogêneas, formadas por construções de um 

pavimento em alvenaria localizadas em vias não asfaltadas e com escassa 

arborização. Poucas edificações utilizam-se de dois pavimentos, apesar de estar 

previsto na Lei nº 31/2001, que estabelece o zoneamento urbano, a construção em 

até 6 pavimentos. 

 

A história da formação do Município estabeleceu uma configuração de baixa 

a média densidade na área central. A produção de grandes loteamentos na década 

de 70 e 80 em áreas afastadas e desconexas direcionou o crescimento da cidade 

para os Bairros Nações e Iguaçu produzindo vazios urbanos centrais e intercalando 

espaços urbanizados com chácaras, pequenas indústrias e vilas de características 

rurais. 
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Áreas de Ocupação Irregular 

 

As ocupações irregulares, de uma forma geral, estão distribuídas por toda a 

área urbana, ocupando pequenas áreas vazias deixadas pelos loteamentos 

aprovados, concentrando-se nos bairros ao sul e oeste. As áreas de proteção 

ambiental invadidas localizam-se à margem do Rio Iguaçu – Vila Aquários e Vila 

Pantanal (que já possuem projeto e área para relocação), à margem do Ribeirão Ana 

Luiza e no Rio Despique, sob a linha de alta tensão. 

 

Ocupações já consolidadas em áreas sem risco ambiental estão em 

processo de regularização por programas da Prefeitura em parceria com a 

COHAPAR e Caixa Econômica. O Bairro de Santa Terezinha é um dos que mais 

recebe estes loteamentos por ser ZR3 (zonas residenciais 3), zonas de alta 

densidade que permitem habitações de interesse social. 

 

  
Figura 8.19 e Figura 8.20 - Ocupação Irregular em Áreas Frágeis e Perigosas. 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Fazenda Rio Grande, 2005 
 

Área Industrial 

 

A região nordeste do Município destina-se ao uso industrial desde os tempos 

em que Fazenda Rio Grande pertencia a Mandirituba. A Lei nº 077, de 08 agosto de 

1995, criou uma Zona Industrial, que em 1º setembro de 1996, passou a se chamar 
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Zona Industrial I em função da criação da Zona Industrial II pela Lei nº 112. A Zona 

Industrial II possui uma área de 19.80 km², com as seguintes divisas e 

confrontações: 

 

“Iniciando no encontro da águas do Rio Iguaçu com o 

afluente do Rio do Moinho, segue-se por esse rio até a 

sua cabeceira até encontrar a cerca da propriedade de 

João Mendes Paola (limite idêntico ao perímetro 

urbano); deste, segue-se à direita, no rumo da referida 

cerca até encontrar o sistema de oleoduto da 

Petrobrás S.A.; segue-se à esquerda, pelo referido 

oleoduto, até encontrar-se com o rio Despique (divisa 

com São José dos Pinhais); segue-se pela divisa, no 

sentido Norte até encontrar com o Rio Iguaçu; segue-

se por esse rio, no sentido Oeste, até o ponto inicial”.  

 

Atualmente, a Lei nº 31/2001 que estabelece o zoneamento urbano, 

delimitou uma área ao longo da Estrada Nicola Pellanda, para o desenvolvimento 

industrial. Esse direcionamento pode ser constatado com a instalação de novas 

indústrias nesta região, nos últimos três anos. 

 

A destinação desta área para o uso industrial está diretamente relacionada 

ao escoamento da produção pela pavimentação da Av. Nicola Pellanda e pela 

previsão da implantação da via Metropolitana, que irão conectar Fazenda Rio 

Grande a Araucária e São José dos Pinhais e possibilitar uma alternativa de ligação 

com Curitiba. 

 

Pequenas indústrias, principalmente, olarias e madeireiras, encontram-se 

espalhadas nos limites da área urbana. Devido à forma e à evolução da ocupação 

da cidade, estas atividades estão em conflito com as áreas urbanizadas. 
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Áreas de Comércio e Serviços 

 

  
Figura 8.21 - Área Central Oeste – Terminal Metropolitano 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Fazenda Rio Grande, 2005 
 

De acordo com a Lei nº 31/2001, que estabelece o zoneamento urbano, as 

áreas destinadas ao comércio e serviços são as que passam ao longo das Av. das 

Araucárias, Paineiras, Venezuela, Paraguai, Áustria, Polônia, Portugal, Paraná, Rio 

Amazonas, Nossa Senhora Aparecida e Av. Brasil, além da área Central. 

 

Pela proximidade e conseqüente facilidade de compras com Curitiba, não há 

grandes lojas de departamento ou eletrodomésticos na cidade. De forma geral, 

encontra-se comércio vicinal – pequenas lojas de roupas, móveis, papelarias, 

padarias – distribuído pelas principais vias. Devido a essa configuração, as vias que 

realmente podem vir a se caracterizar como comerciais são a Venezuela, do centro 

até a Rua Angico, Av. Portugal, da Av. Áustria até a Travessa Cuba, a Av. Áustria, 

da Av. Portugal até a Rua El Salvador e a Av. Nossa Senhora Aparecida. 

 

A área central divide-se nos dois lados da BR-116. O lado oeste, mais antigo 

e desenvolvido, possui comércio variado impulsionado pela proximidade com o 

Terminal Metropolitano.  
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O lado leste, em crescimento, direciona-se para atender o mercado 

consumidor formado pela presença dos prédios públicos, shoppings e bancos. Nota-

se a leve tendência de fortalecimento do comércio leste, que será favorecido com a 

ampliação do Terminal Metropolitano para este lado da BR-116. 

 

Organizada por eixos estruturais, Fazenda Rio Grande tende a espalhar a 

malha urbana e as atividades linearmente. A ausência de “centros-de-bairro”, áreas 

que concentrem comércio, serviços e equipamentos públicos nos bairros, dificulta no 

processo de formação de uma identidade para o bairro e para a cidade.  

 

A população não possui marcos com os quais possa se identificar, usufruir e 

desejar melhorar. A cidade assim organizada, não desperta na população um 

sentimento de afeto com aquilo que lhe pertence. Há a necessidade de envolver a 

população com a cidade e com seu bairro, para que ela exija mudanças. Os centros 

de bairro podem ser o primeiro passo de identificação do morador com o local onde 

ele vive. 

 

Áreas Vazias 

 

Os vazios urbanos de Fazenda Rio Grande são, em sua maioria, terrenos 

antes usados para plantações, que estão sem uso. Ainda existe um grande potencial 

de áreas não ocupadas a oeste, no bairro Santa Terezinha e a sudoeste, no bairro 

Estados, caracterizados pela atividade rural. A área a nordeste, no bairro Eucaliptos, 

além da área verde do Ribeirão Ana Luiza também se encontra com baixíssimas 

densidades. Pelo zoneamento atual estas áreas serão ocupadas com alta densidade 

– ZR3. 
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Figura 8.22 - Novos Loteamentos – Bairro Santa Terezinha e margem da BR-116. 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Fazenda Rio Grande, 2005 
 

A presença de vazios ou baixas densidades na área central gera à Prefeitura 

custos adicionais para a implantação de infra-estrutura nas áreas mais afastadas e 

promovem a valorização e especulação dos terrenos centrais. 

 

A fim de se estabelecer um percentual de áreas vazias no Município, foi 

realizado um estudo sobre fotos aéreas de 2001, complementado com levantamento 

de campo. Os resultados alcançados, entretanto, são apenas estimativos em virtude 

da dinâmica de crescimento de Fazenda Rio Grande.  

 

Destaca-se que foram consideradas áreas vazias, aquelas localizadas 

dentro do perímetro urbano e que não foram loteadas, englobando inclusive, 

grandes propriedades. Segundo este estudo, a área urbana corresponde a 40,25 ha, 

sendo 4 ha ocupados por atividade industrial e 18 ha ocupados por outros usos. Isto 

significa que o Município possui 46% de áreas com potencial de ocupação. 
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Áreas Verdes 

 

     
Figura 8.23 - Parque Verde e SUE1 – Bairro Nações 
Fonte: Plano Diretor Municipal de Fazenda Rio Grande, 2005 

 

A cidade se caracteriza por grandes aglomerações de área verde, tanto 

naturais quanto plantadas. Isso se deve, a) ao fundo de vale que permanece 

preservado em uma grande área verde ao longo do Ribeirão Ana Luiza e do Rio do 

Moinho, que atravessam o bairro Eucaliptos de noroeste a sudeste, entre outros 

trechos de afluentes pela área urbana; b) às concentrações de vegetação na 

periferia da área urbana, nos bairros Nações, Gralha Azul, Estados, Santa Terezinha 

e Iguaçu e c) à presença de áreas vazias não ocupadas. Uma das principais áreas 

verdes é o Parque Ayrton Senna, que configura uma área de preservação ao redor 

do lago existente. Atualmente, com o projeto do Parque interrompido, encontra-se 

em desuso. 

 

Verifica-se que as áreas verdes do Município são decorrentes de uma 

ocupação dispersa, que com o crescimento da cidade tendem a desaparecer. Esta 

característica somada a ausência de arborização nas vias e de áreas públicas livres, 

apontam para a configuração de uma cidade de alta densidade horizontal, árida e 

sem locais para o lazer e o convívio. 
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8.4.2.3 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

 

Sobre forte pressão populacional, Fazenda Rio Grande apresentou no início 

de sua formação, taxa de crescimento de 12,57% (entre 1991 e 1996), a maior da 

RMC, que no mesmo período apresentou taxa de crescimento de 3,73%. 

 

O Censo Demográfico 2000 apresentou para o Município uma população 

total de 62.877 habitantes, com uma taxa de crescimento de 10,76% entre o período 

de 1991 e 2000. O processo de crescimento acelerado dos últimos anos pode ser 

visualizado na tabela a seguir. 

 
Tabela 8.15 – População e taxa de crescimento – 1991, 1996 e 2000. 

Município 
População 
Total 1991 

População Total 
1996 

População 
Total 2000

Taxa 
Crescimento 
1991-1996(%) 

Taxa 
Crescimento 
1991-2000(%) 

Adrianópolis 8.935 7.339 7.007 -3,86 -2,66 

Agudos Do Sul 6.076 6.443 7.221 1,18 1,94 

Almirante 

Tamandaré 
54.560 73.018 88.277 6,00 5,49 

Araucária 61.889 76.684 94.258 4,38 4,79 

Balsa Nova 7.515 8.745 10.153 3,08 3,40 

Bocaiúva Do Sul 7.361 8.583 9.050 3,12 2,32 

Campina Grande 

Do Sul 
19.343 31.444 34.566 10,21 6,66 

Campo Largo 72.523 82.972 92.782 2,73 2,78 

Campo Magro* 11.599 16.392 20.409 7,16 6,48 

Cerro Azul**** 16.082 17.107 16.352 1,24 0,19 

Colombo 117.767 153.698 183.329 5,47 5,04 

Curitiba 1.315.035 1.476.253 1.587.315 2,34 2,11 

Doutor Ulysses *** 4.991 5.662 6.003 2,55 2,07 
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Fazenda Rio 
Grande *** 

25.065 45.299 62.877 12,57 10,76 

Itaperuçu *** 11.562 17.603 19.344 8,77 5,89 

Lapa***** 40.150 43.646 41.838 1,68 0,46 

Mandirituba 13.271 15.218 17.540 2,78 3,15 

Pinhais ** 75.536 89.335 102.985 3,41 3,50 

Piraquara 31.346 52.486 72.886 10,86 9,83 

Quatro Barras 10.007 13.901 16.161 6,79 5,47 

Quitandinha 14.418 14.058 15.272 -0,50 0,64 

Rio Branco Do Sul 26.734 23.212 29.341 -2,79 1,04 

São José Dos 

Pinhais 
127.455 169.035 204.316 5,81 5,38 

Tijucas Do Sul 10.224 11.559 12.260 2,48 2,04 

Tunas Do Paraná 

*** 
3.296 3.426 3.611 0,78 1,02 

Total Rmc 2.061.531 2.475.450 2.768.394 3,73 3,33 

Total Rmc (-
)Curitiba 

746.496 999.197 1.181.079 6,00 5,23 

Total Paraná 8.448.713 9.003.804 9.558.454 1,28 1,39 

Fonte: Ibge – Censo Demográfico, 1991/2000; Contagem da População, 1996 
* Município criado em 1995. ** Município criado em 1992. *** Município criado em 1990 
**** Município passou a Integrar a Região Metropolitana de Curitiba em 29/12/1994 
***** Município passou a Integrar a Região Metropolitana de Curitiba em 08/03/2002 

 

Recentes políticas de planejamento do uso e ocupação do solo estão 

diminuindo a taxa de crescimento do Município, que embora continue alta (cerca de 

7%), evidencia o interesse do Município em realizar seu crescimento sustentável. 

 
Tabela 8.16 – Projeção da população 2000-2010. 

Ano Fazenda Rio Grande RMC 

2000 65.944 2.806.718 

2001 72.162 2.893.451 

2002 78.890 2.981.905 
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2003 86.165 3.071.889 

2004 94.029 3.163.401 

2005 102.528 3.256.322 

2006 111.698 3.350.657 

2007 121.568 3.446.142 

2008 132.181 3.542.547 

2009 143.589 3.640.002 

2010 155.851 3.738.492 
                                          Fonte: IPARDES, 2004 

 

Considerando-se que a taxa de crescimento, embora continue elevada, 

deverá declinar na mesma proporção que no período de 1990-2010 estima-se que 

para o tempo mínino de funcionamento do aterro que é de 25 anos temos: 

 

Ano Fazenda Rio Grande
2008 132.181 
2013 190.924 
2018 267.781 
2023 361.504 
2028 469.955 
2033 597.443 

 

Fazenda Rio Grande tem população predominantemente urbana com 

114.395 habitantes nos núcleos urbanos e apenas 7.172 habitantes na área rural. 

Atingindo, assim, uma taxa de urbanização de 94,15 %, segundo Índice do IBGE 

para o ano de 2007. 

 

Somando a população urbana e rural, Fazenda Rio Grande conta, de acordo 

com o IPARDES e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2007, com uma população total de 121.568 habitantes. Com uma extensão 

territorial de 173,219 km², o município apresenta uma densidade demográfica de 

701,8 hab/km². 
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Na área rural a população concentra-se ao sul do perímetro urbano, em 

função das ocupações Vila Sebastião, Jardim Veneza e Jardim Colonial, que 

abrigam mais de 1500 habitantes, 40% da população rural. 

 
Tabela 8.17 - População por faixa etária e bairro, Área e Densidade por bairro 
 

Bairros 0 a 14 15 a 29 30 a 49 50 a 59 + 60 Habitantes Área (km²) hab/km²
Iguaçu 5.717 4.759 4.593 830 663 16.562 6 2.624
Eucaliptos 3.741 3.414 3.208 598 407 11.368 16 713
Nações 5.043 4.260 4.167 831 652 14.953 5 2.965
Gralha Azul 2.411 1.934 1.724 351 289 6.709 4 1.723
Estados 1.290 978 878 183 163 3.492 5 665
Sta Terezinha 2.214 1.746 1.638 270 244 6.112 4 1.591
Rural 1.244 1.027 900 259 251 3.681 80 46
TOTAL 21.660 18.118 17.108 3.322 2.669 62.877 121 522
Fonte: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO, 2000 
 

Ainda com referência no ano de 2000 verifica-se um total de 4 domicílios 

coletivos, sendo todos em área urbana, 19.105 domicílios particulares sendo 17.932 

em área urbana e 1.173 em área rural. 

 

Destes 16.633 são ocupados, 15.684 em área urbana e 949 em área rural e 

2.472 não ocupados, sendo 2.248 em área urbana e 224 em área rural. Outros 224 

são de uso ocasional (154 – urbana e 70 – rural) e 77 fechados (74 – urbana e 3 – 

rural). E por último, verifica-se 2.171 domicílios vagos, sendo 2.020 em área urbana 

e 151 e área rural. 

 

Em relação à habitação, sabe-se que é o maior desafio da RMC, juntamente 

com o abastecimento público de água. Com um déficit estimado em 2.000 em torno 

de 148.000 habitações, segundo dados da Fundação João Pinheiro e com 

aproximadamente 250.000 pessoas morando em áreas irregulares, a região 

ressente-se de políticas públicas direcionadas para a questão da habitação.  
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Tabela 8.18 - Regiões Metropolitanas: Demanda por Un. Habitacionais – 1995/2000 
 

Número Médio de Pessoas 
por Domicilio Número de Domicílios Demanda 

Habitacional Regiões 
Metropolitanas 1995* 2000** 1995 2000 1995/2000 

Belém 4,5 4,0 211.955 367.752 155.797 
Belo Horizonte 3,9 3,5 943.539 1.176.964 233.425 
Curitiba 3,6 3,4 592.045 740.408 148.363 
Fortaleza 4,3 4,0 582.464 748.688 166.224 
Porto Alegre 3,3 2,9 967.601 1.244.537 276.936 
Recife 4,1 3,8 734.123 866.252 132.129 
Rio de Janeiro 3,4 3,1 2.998.618 3.321.804 323.186 
Salvador 3,9 3,7 690.503 851.912 161.409 
São Paulo 3,7 3,4 4.438.378 5.126.737 688.359 
TOTAL 3,7 3,4 12.159.226 14.445.054 2.285.828 
Fonte: COBRAPE, 2002 / * Dados da PNAD-95, IBGE - ** Estimativas da Fundação João 
Pinheiro, 1995 

 

Enquanto a COHAB, uma instituição do Município de Curitiba, atua 

preferencialmente em Curitiba, a COHAPAR distingue-se por uma atuação dirigida 

ao interior do Estado, ficando os municípios da região metropolitana dependentes de 

soluções municipais, que esbarram nos poucos recursos para investimentos e dos 

programas do governo federal que normalmente têm se dirigido prioritariamente aos 

municípios do norte e nordeste do país.  

 

No caso de Fazenda Rio Grande, considerando-se a relativa facilidade de 

acesso à compra de lotes, (grande oferta de lotes com preços mais acessíveis) o 

problema das ocupações ocorre em menor escala. Atualmente, Fazenda Rio Grande 

ainda se apresenta como uma alternativa para a oferta de lotes populares. 

 

Observa-se que a logística metropolitana tem favorecido o incremento de 

atividades econômicas, com a presença dos eixos viários BR-116, BR-277 e BR-

376, do aeroporto internacional Afonso Pena, das Ferrovias e pela proximidade do 

Porto de Paranaguá. No entanto, esse processo dinâmico faz crescer a demanda 

por infra-estrutura viária e de transportes entre o centro e a periferia, cuja resposta 

pelas políticas públicas nem sempre consegue a velocidade necessária. 
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A estimativa da população urbana por gênero de acordo com índice de 2000 

é de 61.452 homens e 60.115 mulheres. Fazenda Rio Grande é uma cidade 

predominantemente adulta, com 36% da população com faixa etária entre 20 a 39 

anos. 

 
Tabela 8.19 - População residente por faixa etária e sexo 

  População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2000  
Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 855 761 1.616 
1 a 4 3.197 3.071 6.268 
5 a 9 3.770 3.478 7.248 
10 a 14 3.329 3.199 6.528 
15 a 19 3.069 3.095 6.164 
20 a 29 5.946 6.008 11.954 
30 a 39 5.209 5.231 10.440 
40 a 49 3.386 3.282 6.668 
50 a 59 1.731 1.591 3.322 
60 a 69 834 871 1.705 
70 e mais 459 505 964 
Total 31.785 31.092 62.877 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico - Resultados da amostra 

 

 
Figura 8.24 - Pirâmide etária 

Fonte: IBGE, Estimativas populacionais 
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8.4.2.4 TRABALHO E RENDA 

 

 

De acordo com os estudos elaborados para o PDI-RMC de 2002, a RMC 

insere-se entre os núcleos dinâmicos de produtividade, basicamente, por meio de 

três grandes eixos de transformações estruturais: o crescimento e transformações 

na estrutura da indústria com a implantação do pólo automotivo; expansão do setor 

de serviços; e o desenvolvimento da área de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

A década de 70/80 marcou a transformação do perfil industrial na RMC 

quando o processo de industrialização da agricultura modernizou a agroindústria e 

mudou o padrão tecnológico da atividade. A implantação da CIC – Cidade Industrial 

de Curitiba, da CIAR – Centro Industrial de Araucária e a expansão das indústrias de 

bens intermediários, bens de capital e de consumo duráveis fizeram com que as 

indústrias da RMC fortalecessem seu papel no cenário nacional entre 1970 e 1985. 

A participação da indústria da RMC no total do Estado aumentou de 33,8% em 1970 

para 51,2% em 1985. 

 

Nesse final de século, a RMC passou por uma nova fase de 

desenvolvimento econômico e industrial, com o aumento de investimentos 

relacionados ao setor automotivo, que vem promovendo mudanças estruturais 

significativas na sua economia, tanto no que se refere aos ganhos de participação 

da indústria quanto ao crescimento do emprego formal. 

 

Entre os Municípios que fazem parte de RMC, verifica–se uma concentração 

das atividades econômicas entre: Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Estas 

cidades são responsáveis por 83,7% do valor da produção econômica da RMC. Esta 

relação é verdadeira também para o setor industrial (83,5%), sendo que a metade do 

valor adicionado deste setor está sendo gerada nas duas cidades limítrofes à capital 

Araucária e São José dos Pinhais (53%). 
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Tabela 8.20 - Distribuição da População e do Valor Adicionado para Municípios Selecionados 
da RMC 2003. 

Município VA* 
Total (%)

Indústria 
(%) 

Comércio e 
Serviços (%) 

População* 

(%) 
VA* 

/Pessoa (%)
Curitiba 41,6 30,5 66,5 56,0 7 595
Araucária 27,9 37,5 8,5 3,5 80 962
São José dos Pinhais 14,2 15,5 11,8 7,7 18 813
Pinhais 2,8 2,3 3,8 3,8 7 496
Campo Largo 2,9 3,6 1,5 3,3 9 040
Colombo 1,9 1,5 2,5 6,9 2 758
Rio Branco do Sul 2,3 3,2 0,4 1,0 23 524
Faz . Rio Grande 0,5 0,4 0,6 2,5 1 999
Demais municípios 5,9 5,5 5,4 15,3 -
Total RMC 100.0 100.0 100.0 100.0 10 226
RMC/Paraná 38,8 50,7 41,7 30,2 -
Paraná 100 100 100 100 8 006
Fonte: População - cálculo próprio na base da estimativa do IPARDES para 2004 
*VA – Valor Adicionado 

 

Tomando o valor adicionado por pessoa residente como indicador 

aproximado para o estágio da economia local, grandes diferenças são marcantes. 

De acordo com a tabela acima verifica-se que a economia de Araucária, São José 

dos Pinhais e Rio Branco do Sul apresenta um valor de transformação acima da 

média da RMC, enquanto Fazenda Rio Grande apresenta uma economia que gera 

por pessoa residente, apenas um quarto da média estadual e um quinto da média da 

RMC. 

 

A instalação das fábricas da VW/Audi e Renault e a subseqüente vinda de 

indústrias de peças e serviços impulsionaram consideravelmente a economia da 

RMC. Mais de 50 fornecedores se instalaram no Paraná para atender a demanda 

destas montadoras. A localização das indústrias de autopeças ocorreu de forma 

muito concentrada nos municípios limítrofes de Curitiba, destacando–se São José 

dos Pinhais como mostra a tabela a baixo. Fazenda Rio Grande recebeu apenas 

dois destes empreendimentos: A ARVIN Exaust e a SNR Rolamentos. 
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Tabela 8.21 - Localização, Produto e Ano de Instalação das Principais Indústrias Automotivas e 
de Autopeças na RMC 

Empresa Produto Localização Ano 

New Holland Volvo 
Volkswagen -Audi 
Renault – Nissan 

tratores  
caminhões 
automóveis 
automóveis 

Curitiba  
Curitiba  
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 

1976
1979
1997
1998

Robert Bosch 
Denso do Brasil 
Perkins 
New Hubner 
Tritec 
Manuli Auto  
Pirreli Pneus  
Brose 
Krupp Modulos 
Krupp Presta 
Sofedit 
Delphi 
Faurecia Sistemas  
Auto Chassis  
AmericanAxle 
SNR Rolamentos 
Arvin Exhaust 
Treves do Brasil 
Faurecia bancos 
Koyo 
Inergy Automotive 
 

bomba injetora 
ar condicionado 
motores 
caixa de cambio 
motores 
radiadores 
cabos 
módulos de porta 
eixos 
sistemas de direção 
berço do motor 
chicote elétrico 
escapamentos 
eixos , berço do motor 
eixos traseiros 
rolamentos 
escapamentos 
direção 
bancos 
bombas, mangeiras 
circuitos, tubulações 

Curitiba 
Curitiba 
Curitiba 
Curitiba 
Campo Largo 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais  
São José dos Pinhais  
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
São José dos Pinhais 
Araucária 
Araucaria 
Fazenda Rio Grande 
Fazenda Rio Grande 
Quatro Barras  
Quatro Barras 
Piraquara 
Piraquara 

1969
1982
1997
1999
2000
1998
1999
1999
1998
1989
1999
1999
1998
1999
1998
2000
1999
1999
1998
1998
1999

Fontes: IPARDES ,Leitoras Regionais, Companhia de Desenvolvimento de Curitiba- CIC, 
Elógica sistemistas Parana Bahia. 

 

Em termos globais, observa–se que o crescimento industrial da RMC foi 

significativamente maior que a média do Estado. Em nível da RMC constatam se 

grandes diferenças na distribuição espacial das atividades. 

 

São José dos Pinhais, município que se beneficiou mais com a localização 

das novas indústrias, se destaca com um crescimento de 770% entre o período de 

1997 até 2003. Araucária, outro município já bastante industrializado, registrou 

igualmente crescimento elevado de 434,8%. Estes dois municípios agregam, em 
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conjunto em 2003, mais da metade, (52,7%) do valor adicionado gerado pela 

indústria da RMC. 

 
Tabela 8.22 - Valor Adicionado da Indústria da RMC e de Municípios Selecionados 1997, 2003 e 
Índice de Crescimento 1997-2001. 

Município 1997 
(R$ mil) 

2003 
(R$ mil) 

Índice 2003 
1997 =100 

% RMC 
1997        2003 

São José dos Pinhais 
Araucária 
Fazenda Rio Grande 
Curitiba 
RMC - Curitiba 
RMC 

417.727 
1.787.150 

14.178 
3.641.560 
3.399.650 
7.041.210 

3.216.280 
7.770.710 

90.524 
6.319.591 

14.395.225 
20.714.816 

770,0 
434,8 
638,5 
173,5 
423,4 
294,2 

5,9 
25,4 
0,2 

51,7 
48,3 

100,0 

15,2 
37,5 
0,4 

30,5 
69,5 

100,0 
Paraná 14.765.951 40.827.552 276,5   

Fonte: Anuário Estatístico do Paraná – 2003 

 

O município de Fazenda Rio Grande, parte integrante do anel interno da 

RMC, possui um potencial considerável de desenvolvimento, devido sua localização 

estratégica num quadrilátero formado com os Municípios de Curitiba, Araucária, São 

José dos Pinhais. 

 

Existem estreitas relações entre Fazenda Rio Grande e Curitiba, que 

atualmente se concentram na locomoção de pessoas do Município para a capital na 

busca de empregos e realização de compras e serviços. Esta relação de mão única 

gera mais custos que benefícios para Fazenda Rio Grande. 

 

A causa desta situação tem sua origem no fato de Fazenda Rio Grande ser 

atualmente receptora de pessoas vindas do interior, que não encontram opções de 

moradia de baixo custo em Curitiba e que consequentemente procuram moradias na 

periferia da capital. Resulta daí o crescimento demográfico acelerado do Município, 

que é, com uma taxa anual de 9,56%, o maior entre os municípios da RMC.  

 

Como Fazenda Rio Grande não oferece empregos em número suficiente, 

uma grande parcela dos migrantes trabalha na capital. Fazenda Rio Grande virou 
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assim cidade dormitório, arcando com os custos da infra-estrutura, sem ter o devido 

retorno. Inverter essa situação e trazer para o Município fontes de emprego e renda 

deve ser objeto da política de desenvolvimento de Fazenda Rio Grande no futuro 

próximo. 

 

A promoção do setor econômico é uma atribuição bastante praticada pelas 

prefeituras municipais, uma vez que as atividades econômicas geram empregos 

para a população e impostos para o governo local. Ter uma estrutura econômica 

diversificada e dinâmica, que não prejudica o meio ambiente e que contribui para a 

redução dos problemas sociais é um dos elementos principais para gerar 

prosperidade em um Município.  

 

A base econômica de Fazenda Rio Grande, entretanto, apesar de estar 

crescendo, ainda é deficiente no fornecimento de opções de emprego e renda para a 

população. Esta deficiência ocasiona carência de recursos financeiros que poderiam 

fornecer a população um padrão razoável de atendimento com infra-estrutura. 

 

A criação de uma estrutura econômica dinâmica está estreitamente ligada às 

melhorias da infra-estrutura urbana e social e estas, por sua vez, dependem da 

disponibilidade de recursos, que via de regra, são gerados pelo próprio setor 

econômico. Existe assim um círculo vicioso, difícil de ser solucionado em nível local, 

sem ajuda externa. 

 

Tendo em vista a função dupla do setor econômico: de fornecer emprego e 

renda para a população e gerar tributos para os cofres públicos, a análise 

econômica de Fazenda Rio Grande será conduzida em duas linhas principais: 

descrição das características do setor econômico no que diz respeito à sua 

capacidade de gerar receitas para a administração local, e empregos e renda para a 

população residente. 
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Tratando–se de uma análise quantitativa, o procedimento é limitado pela 

disponibilidade de dados. As estatísticas disponíveis sobre a economia local 

apresentam lacunas e não fornecem séries históricas completas. Não existem, por 

exemplo, informações confiáveis sobre o setor informal, o valor econômico de sua 

produção e sobre a remuneração de suas atividades. Assim, a análise se restringe 

aos dados do setor formal, publicados por órgãos de governo. 

 

Um dos critérios estatisticamente disponível para medir o valor do produto 

monetário gerado pelas atividades econômicas é o valor agregado ou valor 

adicionado, como também é chamado. Este indicador fornece informações sobre o 

valor da transformação de uma determinada atividade.  

 

A análise do valor agregado é baseado nos dados do IPARDES que tem 

como fonte a arrecadação de impostos, realizadas nas empresas formais. Estes 

dados divergem daqueles divulgados pelo IBGE que utiliza outra metodologia. Para 

efeitos do Plano Diretor são utilizados os dados do IPARDES. 

 

Em 2003, as atividades econômicas formais de Fazenda Rio Grande 

geraram um valor adicionado de R$ 153,8 milhões, um valor relativamente pequeno, 

comparado com os municípios vizinhos. Porém, analisando a evolução do valor 

agregado no período de 1997 até 2003 se consegue uma visão da dinâmica recente 

da economia de Fazenda Rio Grande. Partindo de uma base de produção baixa em 

1997, o Município nestes seis anos quase quintuplicou sua produção econômica, um 

aumento que supera todos os municípios vizinhos. 
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Tabela 8.23 - Valor Adicionado Total para Fazenda Rio Grande e Municípios Limitrofes (1997-
2003) 

Município Valor Adicionado 
Total 1997 (R$ Mil) 

Valor Adicionado 
Total 2003 (R$ Mil) 

Índice 
1997=100 

Fazenda Rio Grande 31 887 153 811,3 482,4 
Araucária 2 380 104,6 8 623 694,8 362,3 
Curitiba 6 964 062,7 12 842 517,1 184,4 
Mandirituba 28 963,0 116 264,2 401,4 
São José dos Pinhais 945 566,8 4 387 828,0 464,0 
Paraná 31 072 712,9 79 974 311,4 257,4 

Fonte: Anuário estatístico do Paraná, 2003 e 2004 
 

Em termos setoriais, a evolução da economia do Município mostra com 

clareza a dinâmica relativa do setor secundário. O valor agregado deste setor 

cresceu entre 1997 e 2003, 638,5% aproximadamente 50% a mais que o setor 

terciário. Em termos relativos, observa-se que a indústria tem o maior peso na 

economia local, sendo responsável em 2003 por 58,6% do valor agregado gerado, 

contra 2,6% do setor primário e 38,4% do setor terciário. 

 
Tabela 8.24 - Valor Adicionado Segundo Setor de Atividade, Fazenda Rio Grande, 1997-2003 

Setor/ano 1997 
(R$ mil) 

2000 
(R$ mil) 

2003 
(RS mil) 2003 % Ind. Nominal 

1997=100% 
Ind.Real* 

1997=100 
Primário 3.259,6 3.513,4 3.944,2 2,6 121,0 59,8 
Secundário 14.178,3 30.805,7 90.524,3 58,6 638,5 315,5 
Terciário 13.233,6 30.822,1 59.145,1 38,4 446,9 220,8 
Total FRG 31.887,3 65.438,1 153.811,3 100. 482,4 238,4 
Total Paraná 31.072.712,9 45.960.690,1 79.974.311,4 - 257,3 127,1 
Fonte: Anuário estatístico do Paraná 2003, 2004 
*Valores deflacionados pelo IGP -DI  

 

Como os valores absolutos dependem mais do tamanho da economia é 

interessante relacionar os valores da produção com o número da mão de obra 

ocupada nas atividades econômicas. Assim, se ganha um indicador aproximado da 

produtividade da economia, que permite comparações em nível espacial e histórico. 

 

O valor agregado por pessoa economicamente ocupada permite ter uma 

visão sobre o potencial da economia de gerar tributos para os cofres públicos. 
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Quanto maior este indicador, tanto maior tende a ser a receita tributária e 

conseqüentemente a capacidade de atender a população com melhorias. 

 

Os valores apurados para o indicador da “produtividade” mostram a baixa 

capacidade do setor econômico de Fazenda Rio Grande de gerar recursos. No ano 

de 2000, cada pessoa ocupada contribuiu, na média estadual, com R$ 11.332 para o 

produto econômico. Este valor foi três vezes maior em São José dos Pinhais e 12,7 

vezes maior em Araucária. Fazenda Rio Grande mostra, ao contrário, valores 

baixos, que correspondem apenas a 25% da média estadual. Mesmo Mandirituba 

tem uma produtividade 77% maior que Fazenda Rio Grande. 

 
Tabela 8.25 - Valor Adicionado Total e por Pessoa Economicamente Ocupada para Fazenda Rio 
Grande e Municípios Limítrofes – 2000 
 

Município Valor Adicionado 
Total (R$ Mil) 

Pessoas 
Economicamente 

Ocupadas 

VA por Pessoa 
Economicamente 

Ocupada (R$). 
Fazenda Rio Grande 65 438 23 016 2 843 
Araucária 5 290 307 36 730 144 023 
Curitiba 8 796 843 712 040 12 354 
Mandirituba 33 566 6 655 5 044 
São José dos Pinhais 2 612 384 85 607 30 516 
Paraná 45 960 690 4 055 739 11 332 

Fonte: Anuário estatístico do Paraná 2003-2004. 

 

Agropecuária 

 

O setor agropecuário do Município é pouco expressivo como fator 

econômico. As atividades deste setor geraram, em 2003, um valor agregado de 

apenas R$ 3,9 milhões, que corresponde a 2,6% do produto gerado pela economia 

do Município. As atividades primárias tiveram, no período de 1997 até 2003, um 

desenvolvimento muito lento, com 121,0%. Descontando a inflação do período, a 

produção deste setor revela um desempenho negativo, reduzindo o valor da 

produção de 2003, para 59,8% do valor contabilizado em 1997. 
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A produção agropecuária do Município é pouco diversificada e baseada em 

culturas tradicionais. Entre as culturas temporárias de maior área cultivada, 

destacam-se o milho, o feijão, a soja e a batata inglesa que ocuparam, em 2003, 

áreas de 1 200 ha, 800 ha, 600 ha e 140 ha respectivamente. Em termos de valor 

agregado a produção destas lavouras não é muito expressiva para a economia do 

Município, alcançando apenas R$ 2,9 milhões, soma que corresponde a 83,2% do 

valor adicionado do setor primário. Entre os produtos de maior produtividade 

econômica se destacam o trigo, a batata inglesa e a cebola, gerando um valor 

agregado por ha de R$ 12,5 mil ,R$ 4,2 mil e R$ 3,2 mil respectivamente (tabela 35). 
 

Tabela 8.26 - Produção Agrícola Temporária de Fazenda Rio Grande, 2002 
 

Produto 
Área 

plantada 
(ha) 

Produção
(t) 

Valor da 
produção 
(R$ mil) 

Valor da 
produção/ha (R$ 

mil) 
Valor da 

produção % 

Batata 
Inglesa 170 2.904 726.000 4,2 25,1 

Cebola 80 840 252.000 3,2 8,7 
Feijão 680 699 613.000 0,9 21,7 
Milho 1.100 4.082 714.000 0,6 24,7 
Soja 500 1.190 494.000 1,0 17,1 

Tomate 17 30 14.000 0,8 0,5 
Trigo 2 94 43.000 12,5 1,5 

Outras 12 107 37.000 3,1 1,3 
Total 

Lavouras 2.261 9.946 2.893.000 1,1 100,00 

Fonte: IBGE, CIDADES, 2002 
 

No que diz respeito às lavouras permanentes, são produzidas em escala 

reduzida, frutas como caqui, figo, maça, pêra, pêssego e uva. Estas culturas somam 

uma área plantada de 30 ha, gerando um valor de produção de apenas R$ 179 mil. 

  

A pecuária se baseia como mostra a tabela 15, nas atividades tradicionais 

da produção de carne, leite e ovos. 
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Tabela 8.27 - Produção Pecuária de Fazenda Rio Grande, 2002. 

Atividade Cabeças Litros 
Bovinos  1 350 - 
Suínos  2 265 - 
Eqüinos 70 - 
Galinhas e frangos  130 000 - 
Produção de leite - 400 000 
Fonte: IBGE, CIDADES, 2002 
 

Resumindo, pode ser constatado que a produção agropecuária do município 

tem pouca expressão na economia. Possui, dentro da estrutura atual, uma 

capacidade limitada de crescimento e de força motora para a economia local. A 

potencialidade de expansão econômica do setor primário está na inserção do 

Município na Região Metropolitana de Curitiba, que gera demandas para produtos 

agropecuários e para atividades de turismo e lazer. 

 

O setor agropecuário de Fazenda Rio Grande, composto de pequenos e 

médios produtores, porém, possui um potencial para fornecer produtos 

hortifrutigranjeiros para a população da RMC, devido à localização e disponibilidade 

de terras planas. O primeiro passo nesta direção já foi dado com o início do 

funcionamento de uma empresa que lava, beneficia e embala produtos da 

olericultura local para venda nos mercados da RMC. 

 

Indústria 

 

A indústria de transformação de Fazenda Rio Grande está se tornando o 

elemento mais importante da estrutura econômica do Município. Seu valor agregado 

no ano de 2003 totalizou R$ 90,5 milhões, que corresponde a 58,6% do produto 

econômico gerado no Município. Esta importância é resultado do grande impulso 

que este setor deu no período de 1997-2003 , quando cresceu 638,5 %. 

 

Neste período de expansão, a estrutura do setor tem demonstrado algumas 

características peculiares. Existem atividades que expandiram de forma expressiva 



114 

no período de análise, enquanto outras expandiram pouco ou até estagnaram. A 

tabela37 ilustra estas tendências. 

 

A principal atividade industrial desde 1997 é a indústria de produtos de 

madeira, que mostrou um dinamismo expressivo expandindo em 718,9% até 2001. 

Essa evolução resultou na geração, em 2001, de um valor adicionado de R$ 22,3 

milhões, que corresponde a 55,7% do produto industrial e 24,7 % ao valor 

adicionado global da economia do Município. 

 

A indústria de produtos têxteis é outra atividade de grande dinâmica. 

Em1997, quando esta atividade ainda era pouco significativa, apresentava apenas 

0,8% do produto industrial. Hoje, demonstra uma expansão extraordinária de 

285,3%, fazendo aumentar sua parcela no produto industrial para 17,6%, tornando-

se assim a segunda atividade industrial mais expressiva. 

 

A indústria de couros, inexpressiva em 1997 expandiu também a um ritmo 

acelerado, alcançando em 2001 um valor adicionado de R$ 322,8 mil. 

 

O outro ramo tradicional é a indústria de minerais não metálicos, que 

expandiu de forma moderada bem abaixo da média, mas continua sendo um fator 

importante na economia local, sendo responsável por 6,0% do valor adicional 

industrial (2001). 

 

Em direção contrária ao crescimento das indústrias acima mencionadas, 

existem atividades que estagnaram ou tiveram crescimento baixo. Trata-se da 

indústria alimentícia, da indústria do vestuário e da fabricação de máquinas e 

equipamentos que retrocederam de forma significativa. 
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Tabela 8.28 - Valor adicionado para as atividades industriais Fazenda Rio Grande (2000-2001) 

Cnae Descrição 2000 2001 2000-2001 
  Secundário 22.311.036 40.106.293 474,9 
15 Prod. alimentícios e bebidas 315.537 367.151 92,0 
17 Produtos têxteis 2.003.537 7.053.363 10 285,3 
18 Vestuário e acessórios 10.893 8.744 49,2 
19 Couros e artefatos  137.915 322.808 2 398,0 
20 Produtos de madeira 13.349.040 22.343.482 718,9 
21 Celulose e papel 163.542 245.830 217,2 
22 Edição e impressão  0 5.327 20,3 
24 Produtos químicos 1.901.315 1.997.882 205,0 
25 Borracha e plástico 0 261.122 - 
26 Minerais não-metalicos 2.324.470 2.424.675 197,4 
27 Metalurgia básica 0 19.152 - 
28 Produtos de metal 603.402 1.625.386 194,1 
29 Fabricacão de máquinas e equipamentos 799.057 1.204.786 76,5 
34 Fabricação e montagem de veículos 303.303 1.790.237 - 
35 Outros equipamentos de transporte 42.222 16.256 19,8 
36 Móveis e industriais diversas 356.803 420.092 25 522,0 
Fonte: SEFA PARANÁ, 1997-2001 

 

As empresas formais são os maiores contribuintes de ICMS registrados no 

Município. Juntos, os dez maiores contribuintes em 2003 correspondem a 65,9% do 

valor agradado. Entre estes empresas estão quatro do setor de serviços: a COPEL, 

a BRASIL TELECOM, SANEPAR e a LEBLON, que em conjunto geram 17,1% do 

valor agregado. Entre as empresas do ramo de madeira destacam-se a Woodgrain e 

a Moreira da Silva e do setor têxtil a Antex, responsável por 11,0 % do produto 

industrial. 

 

Comércio e Serviços 
 

As atividades terciárias, que abrangem o comércio e as atividades de 

serviços, são consideradas, na era pós-industrial, como as mais propensas para 

expansão, em detrimento das atividades indústrias. Este processo está em pleno 

andamento nos países desenvolvidos, onde a estrutura do setor compreende muitas 

atividades de elevado valor agregado.  
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No Brasil o setor ainda se caracteriza pela existência de muitas atividades 

de prestação de serviços de baixa remuneração, como o setor de segurança e 

vigilância e a prestação de serviços domésticos. Mesmo assim existem várias 

atividades mais nobres como os serviços de telecomunicação, informática, serviços 

bancários, turismo que estão em plena expansão e que geram rendas maiores 

contribuindo para a dinamização do setor terciário. 

 

As atividades terciárias de Fazenda Rio Grande, em 2003, foram 

responsáveis por 38% do valor agregado, o que corresponde a R$ 59,1 milhões. 

Observa-se, porém, que este setor não teve o mesmo desenvolvimento que o setor 

industrial, mas mostrou, com 446,9 %, um crescimento considerável. 

 

A estrutura do setor terciário, representado na Tabela 18, mostra que as 

atividades comerciais foram responsáveis, em 2001, por 56,9% do valor adicionado 

do setor terciário, destacando-se o comércio varejista, com 29,7%, seguido pelo 

comércio por atacado com 14,9%.  

 

O fato de o comércio atacadista ter mostrado um desempenho bem superior 

àquele do comércio varejista é sinal de que o volume alto da demanda no mercado 

varejista já está viabilizando a expansão do comércio atacadista local. 

 

No setor de serviços, ainda pouco diversificado, destacam-se as empresas 

de transporte, responsáveis por mais de 1/3 (34,6%) do valor agregado gerado pelo 

setor terciário. Este setor cresceu, entre 1997 e 2001, 349,4%. Isto reflete a 

potencialidade locacional que Fazenda Rio Grande tem em relação a atividades de 

transporte. Em conjunto com o comércio e reparação de veículos, o setor 

relacionado à logística de transportes gera 50% do valor adicionado do setor 

terciário. 
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Tabela 8.29 - Estrutura do Setor Terciário, Fazenda Rio Grande 1997-2001 

Cnae Descrição 1997 
(R$) 

2000 
(R$) 

2001 
(R$) 

2001 
% 

1997-2001
1997=100

  Terciário 17.119.904 32.467.325 49.756.888 100,0 290,6
50 Comércio e reparação de veículos 3.033.232 5.374.773 6.112.289 12,3 201,5
51 Comércio por atacado  2.012.490 6.116.909 7.405.591 14,9 368,0
52 Comércio varejista 6.696.314 11.682.935 14.798.677 29,7 221,0
55 Alojamento e alimentação 355.211 595.163 427.510 0,9 120,4
60 Transporte terrestre 4.921.524 7.742.786 17.196.119 34,6 349,4
63 Atividades auxiliares do transporte 0 0 4.968 0,0 -
71 Aluguel de veículos e maquinas 0 170 300 0,0 -
74 Serviços às empresas 101.133 954.589 3.787.877 7,6 3 745,4
92 Atividades culturais e desportivas 0 0 23.557 0,0 -
00 Cnaef não cadastrada 13.930 39.084 16.487 0,0 118,4
Fonte: SEFA, 1997, 2000, 2001 

 

Ao contrário das atividades dinâmicas mencionadas na tabela acima as 

empresas relacionadas às atividades de alojamento e alimentação tiveram um 

desempenho fraco, que não condiz com o crescimento demográfico do Município. 

Entende–se que Fazenda Rio Grande tem potencial para a expansão do comércio 

varejista devido seu crescimento populacional e na área de logística. 

 

A análise do mercado de trabalho e suas características são de suma 

importância para se compreender a situação sócio-econômica da população, tendo 

em vista que a disponibilidade de opções de emprego e renda é um dos 

condicionantes básicos para que as pessoas possam usufruir uma vida digna. Os 

mercados locais de trabalho estão, na atual conjuntura de globalização, sujeitos a 

mudanças constantes e às vezes de tendências adversas. Estes se caracterizam 

pela mobilidade dos fatores de produção, terceirização da produção e dos serviços, 

substituição do capital humano por capital tecnológico, aumento da concorrência no 

mercado de trabalho e a conseqüente redução dos salários. 

 

A Região Metropolitana de Curitiba mostra elevado crescimento 

demográfico. A atração do espaço metropolitano para migrantes fica evidente 

comparando as taxas de crescimento demográfico da RMC com aquelas do Estado 
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e do Brasil. Enquanto a população brasileira cresceu, na década de 90, anualmente 

1,64% e a paranaense 1,64%, a Região Metropolitana de Curitiba mostrou com 

3,06% um crescimento bem superior a estes valores. Em termos absolutos isso 

corresponde a um adicional de 589.190 pessoas. 

 

Este elevado crescimento corresponde à duplicação da população do 

Município em 7,6 anos. Conseqüentemente, a demanda para infra-estrutura e 

oportunidades de emprego aumentou na mesma proporção. Resultam dessa 

expansão demográfica os grandes problemas que Fazenda Rio Grande sofre nas 

áreas social e econômica, bem como no mercado de trabalho. 

 

A tabela abaixo mostra que o elevado crescimento demográfico da RMC 

gerou um alto grau de desemprego. Este fenômeno castiga todos os municípios da 

RMC de forma mais expressiva que no resto do Estado. Enquanto, a média na 

relação entre pessoas empregadas e desempregas é de 6,7:1 pessoas no Paraná, 

esta proporção cai dramaticamente nos municípios da RMC, destacando-se 

Fazenda Rio Grande. Neste Município registra, com 20,8%, uma das mais altas 

taxas de desemprego, ou seja, em média, um desempregado para cada 3,7 pessoas 

ocupadas. 

 

Os números absolutos deixam a problemática do mercado de trabalho ainda 

mais evidente. Em 2000, Fazenda Rio Grande contava com uma população 

economicamente ativa de 29.077 pessoas, que corresponde a 60,3% da população 

com mais de 10 anos. Dessas pessoas, 23.013 (48,2 % da PEA) estavam ocupadas; 

seja no setor formal, seja no informal, e 6.066 (20,8% das pessoas ocupadas) não 

tinham emprego. 
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Tabela 8.30 - Pessoas com 10 Anos ou Mais, Economicamente Ativas e Ocupadas na Semana 
de Referência e Taxa de Desemprego de Fazenda Rio Grande e Municípios Limítrofes – 2000. 

Município Pessoas com 10 
anos ou Mais PEA* (%) Pessoas 

Ocupadas (%) 
Taxa de 

Desemprego (%) 
Fazenda Rio Grande 47 745 60,9 48,2 20,8
Araucária 74 209 59,3 49,5 16,5
Curitiba 1 328 398 62,4 53,6 14,0
Mandirituba 13 764 53,5 48,4 9,5
São José dos Pinhais 162 033 62,4 52,8 15,4
Paraná 7 753 440 60,0 52,3 12,8

Fonte:IBGE, Censo Demográfico 2000 
*PEA – Pessoas Economicamente Ativas 

 

A precariedade do mercado de trabalho de Fazenda Rio Grande fica mais 

evidente ainda se enfocados os demais critérios trabalhistas, como a formalidade, o 

local de trabalho e os salários pagos. 

 

A falta de empregos formais força muitas pessoas a procurar sustentação no 

mercado informal com a conseqüência de não dispor dos direitos básicos 

trabalhistas, além de estar sujeito a salários menores. No ano do último censo, 30% 

das pessoas empregadas trabalhavam sem carteira no setor informal, percebendo 

salários que correspondem na média 69,3% dos salários pagos no setor formal da 

economia. 

 

O elevado grau de desemprego na RMC e especificamente em Fazenda Rio 

Grande impacta consideravelmente na estrutura social da cidade. O desemprego 

elevado pressiona os salários para baixo, favorece o crescimento do setor informal, 

traz conseqüências para a seguridade social e contribui para o aumento da 

criminalidade e a destruição do meio ambiente. 

 

Outro aspecto que chama atenção na análise do mercado de trabalho é a 

localidade dos municípios que oferecem emprego. Moradias e trabalho nem sempre 

ocorrem no mesmo município. 
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Tabela 8.31 - Pessoas Residentes de 15 a 64 Anos, por Deslocamento para Trabalho ou 
Estudo, Fazenda Rio Grande e Municípios Limítrofes – 2000 
 

Município Pessoas 
Pessoas que 
trabalham ou 

estudam 
Exercem atividade 
no município (%) 

Exercem atividade 
em outros 

municípios do PR 
Faz. Rio Grande 39 518 25 720 52,8 46,6
Araucária 61 326 41 260 77,6 21,8
Curitiba 1 102 178 810 299 96,7 2,8
Mandirituba 10 999 7 118 84,8 14,8
São J. dos Pinhais 134 999 94 451 75,9 23,6
Paraná 6 278 889 4 430 379 91,0 7,7
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000 

 

A tabela acima deixa evidente a mobilidade da mão-de-obra na RMC. 

Observa-se que a população de Curitiba trabalha dominantemente no próprio 

município, enquanto a população dos municípios periféricos a tem mobilidade 

intermunicipal maior, com parcelas mais significativas da população 

economicamente ativa exercendo atividades em outros municípios.  

 

A mobilidade da força de trabalho varia muito entre os demais municípios. 

Mesmo Araucária e São José dos Pinhais, os municípios mais industrializados, 1/4 a 

1/5 de sua força de trabalho atuando em outros municípios. Novamente, Fazenda 

Rio Grande se destaca, pois quase a metade de sua população entre 15 e 65 anos 

trabalha e/ou estuda em outros municípios. Esta situação caracteriza o município 

como cidade dormitório. 

 

No que diz respeito à estrutura setorial do emprego, as estatísticas 

disponíveis se restringem ao setor formal da economia. Conforme os levantamentos 

realizados pelo Ministério do Trabalho junto às empresas em 2002, Fazenda Rio 

Grande possuía 5.918 empregados registrados dos quais 31,2% (1.846) na 

indústria, 20,1% (1.192) no comércio e 48,3% no setor de serviços onde a prefeitura 

é o maior empregador. 
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Tabela 8.32 - Empregos no setor formal por setor de atividade Fazenda Rio Grande 2000- 2002. 
 

2000 2002 2000-2002 ATIVIDADES 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agropecuária 12 0,3 23 0,4 11 191,7
INDÚSTRIA 1.388 32,6 1.846 31,2 458 133,0
Indústrias Extrativas 33 0,8 41 0,7 8 124,2
Indústria de Transformação 1.248 29,3 1.643 27,8 395 131,7
Construção Civil 107 2,5 162 2,7 55 151,4
COMÉRCIO 899 21,1 1.192 20,1 293 132,6
Comércio 899 21,1 1.192 20,1 293 132,6
SERVIÇOS 1.956 46,0 2.857 48,3 901 146,1
Alojamento e Alimentação 112 2,6 133 2,2 21 118,8
Transporte e Comunicação 493 11,6 606 10,2 113 122,9
Intermediação Financeira 13 0,3 10 0,2 -3 76,9
Atividades Imobiliárias 123 2,9 279 4,7 156 226,8
Administração Pública 978 23,0 1.532 25,9 554 156,6
Educação 66 1,6 68 1,1 2 103,0
Saúde e Serviços Sociais 151 3,5 180 3,0 29 119,2
Outros Serviços  20 0,5 49 0,8 29 245,0
TOTAL 4.255 100,0 5.918 100,0 1.663 139,1
Fonte: TEM – RAIS, 2002. 

 

O setor industrial, como fator de emprego e renda, tem uma posição 

intermediária em Fazenda Rio Grande. Os 1.846 empregos registrados em 2002 

distribuem-se, predominantemente, entre os ramos tradicionais, destacando-se a 

indústria da madeira e do mobiliário com 794 empregados, a indústria têxtil e do 

vestuário com 186 empregos e as atividades minerais não metálicas inclusive 

extração com 197 pessoas, totalizando aproximadamente 2/3 do emprego industrial 

formal.  

 

As atividades, de tecnologia intermediária e moderna, como as indústrias 

metal-mecânica, material de comunicação, material de transporte, papel e papelão, 

borracha e a indústria química ainda não podem ser consideradas como fator 

dinâmico para a absorção da mão de obra. Estas indústrias empregaram em 2002 

apenas 494 pessoas, número que corresponde aproximadamente apenas a 2% da 

população economicamente ocupada. 
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Tabela 8.33 - Estabelecimentos e Empregados da Indústria de Transformação Fazenda Rio 
Grande – 2002. 

Atividade Industrial Estabelecimentos Empregados 
Produtos minerais não metálicos 32 156 
Madeira e mobiliário 30 794 
Têxtil e vestuário 5 186 
Produtos alimentícios 8 13 
Metalúrgica 19 117 
Mecânica 3 63 
Material elétrico e de comunicação 1 17 
Material de transporte 3 84 
Papel, papelão e editoração gráfica 3 16 
Borracha, fumo,couros 7 43 
Química , farmacêutica, perfumes  7 154 
Indústria de transformação 127 1 643 

Fonte: MTE–RAIS, 2002 

 

Confrontando as estatísticas do emprego formal com os dados da totalidade 

da mão-de-obra ocupada, observa-se, para o ano de 2000, que das 23.013 pessoas 

ocupadas apenas 4.255 pessoas; ou seja, uma em cada 5,4 pessoas (18,5%) estava 

empregada em empresas registradas no Município. Conclui-se que a maioria da 

mão-de-obra atua no setor informal da RMC ou trabalha com registro em outros 

municípios. Dados precisos não estão disponíveis por falta da consistência das 

diversas estatísticas. Em termos gerais, pode se constar que, aproximadamente, 

30% das pessoas ocupadas trabalham no setor informal. 

 

Sob o aspecto histórico, apesar do curto período em análise, observa-se um 

crescimento relativo considerável da oferta de empregos formais no período 2000-

2002. Destaca-se o setor industrial que gerou 458 novos empregos, ou seja, 33% a 

mais que os existentes em 2000. O comércio acrescentou 293 empregos e a 

administração pública gerou outros 554 postos de trabalho. A maior expansão 

relativa constata-se no setor imobiliário que mais que dobrou sua força de trabalho. 

Isso é reflexo da grande demanda que existe no Município para a compra de lotes e 

imóveis, ocasionada pela elevada migração. 
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Este processo de expansão do setor formal em Fazenda Rio Grande, 

registrado na segunda metade dos anos 90, conforme estudos realizados pelo 

IPARDES (Leituras Regionais 2004). A geração destes empregos está associada 

aos novos estabelecimentos industriais instalados no município, mas também à 

dinâmica da expansão das atividades locais em função do efeito renda, gerado pelo 

crescimento populacional. Estes avanços, porém, estão muito aquém da demanda 

ocasionada pelo crescimento populacional. 

 

No último Censo Demográfico a renda média da população economicamente 

ativa do Paraná foi calculada em R$ 698,24. Na RMC observam-se grandes 

diferenças. Destaca-se Curitiba com a maior renda de R$ 1.122,25, um valor 60% 

acima da média estadual. No outro extremo a, encontra–se Fazenda Rio Grande 

com uma renda de R$ 457,68, que corresponde apenas a 40,8% do valor de 

Curitiba, e apenas a 2/3 da média estadual. 

 

A Tabela 23 ainda informa as diferenças de remuneração que existem entre 

homens e mulheres. Assim, as mulheres recebem uma média correspondente a 2/3 

da renda média masculina. Esta diferença se vincula a dois fatores: a maioria das 

mulheres exercem atividades de menor remuneração e mesmo estando nas 

mesmas posições que os homens, recebem salários inferiores. 

 

Em Fazenda Rio Grande, as mulheres recebem salários que são, em termos 

absolutos e relativos, menores que os pagos ma média em nível estadual e em 

relação à maioria dos municípios da RMC. 

 

Conforme levantamento do IBGE, as atividades realizadas com carteira 

assinada são, na média, melhor remuneradas que aqueles realizados no setor 

informal. Usando a renda mediana como critério, percebe-se que a metade da 

população do Paraná economicamente ocupada tem uma renda abaixo de R$ 300.  
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Este valor aumenta para R$ 350 no caso do emprego formal e cai para 180 

no caso do emprego informal. Avaliando a situação de Fazenda Rio Grande sob este 

critério, constata-se que este Município apresenta valores superiores. Esta 

comparação deixa transparecer que valores médios nem sempre refletem 

adequadamente à realidade, pois valores maiores podem não refletir situações 

melhores, mas em muitos casos, podem ser gerados por disparidades maiores na 

distribuição de renda. Sob este aspecto é de suma importância avaliar como a renda 

é distribuída entre as pessoas. 

 

O Brasil é conhecidamente um país com uma das mais desiguais 

distribuições de renda. A disparidade se manifesta em todos os níveis: nacional, 

estadual e local. Conhecer a realidade da distribuição de renda e seus níveis permite 

um conhecimento maior da situação econômica e suas implicações sociais que 

análises na base de valores médios. 

 

Fazenda Rio Grande, já caracterizada como Município de renda baixa, 

apresenta igualmente uma distribuição de renda bastante desfavorável em relação 

àquelas dos municípios vizinhos. As parcelas de população com salários abaixo de 2 

salários mínimos e acima de 5 salários mínimos caracterizam bem a situação. Em 

Fazenda Rio Grande, quase a metade das pessoa (47,6%) dispõem como renda 2 

ou menos salários mínimos, contra 42,2 % em São José dos Pinhais e 44,4 %.  

 

Comparando estes valores com aqueles de Curitiba, onde apenas 31,3 % da 

população estão nestas classes de renda fica evidente que a pobreza está mais 

presente nos municípios periféricos da RMC, enquanto as classes médias e altas 

estão mais presentes na capital. 

 

O gráfico abaixo revela que Fazenda Rio Grande tem parcelas maiores de 

população nas classes com renda abaixo de 3 salários mínimos que Curitiba. Em 
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números: 69,5 % da população de Fazenda Rio Grande dispõem de uma renda 

abaixo de 3 salários mínimos, enquanto esta faixa agrega 45,6% da população de 

Curitiba. Nos grupos com renda acima de 5 salários mínimos a situação se inverte. 

Mais de um terço (36,4 %) da PEA de Curitiba ganha mais que esta renda, 

contrastando com os 12,5 % de Fazenda Rio Grande. 
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Figura 8.25 - Distribuição de renda da População Economicamente Ativa para Fazenda Rio 
Grande e Curitiba, 2000 

 
 Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 

 

O mercado de trabalho de Fazenda Rio Grande é carente de empregos no 

setor formal e especialmente em atividades de maior qualificação e remuneração. 

Conseqüentemente, a população é obrigada a procurar e aceitar empregos no setor 

informal ou em outros municípios. Outra causa da baixa renda é sem dúvida o 

elevado grau de desemprego que existe no Município. 

 

Devido a este perfil negativo da geração e distribuição de renda a política de 

desenvolvimento de Fazenda Rio Grande precisa ser direcionada à geração de 

empregos formais e ao combate da pobreza. 
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8.4.2.5 CULTURA E LAZER 

 

 

A sociedade de hoje manifesta uma demanda crescente para atividades de 

lazer e turismo, especificamente para turismo de curta duração. Fazenda Rio Grande 

possui belezas naturais, que somada às características rurais e sua localização na 

proximidade de Curitiba são aproveitadas para este ramo do turismo. 

 

Podem-se destacar algumas potencialidades do Município para o turismo 

como atividades artesanais rurais, manifestações culturais e áreas verdes 

significativas. 

 

No Município é comum a manifestação cultural de imigrantes de várias 

nacionalidades. Estas manifestações podem servir de base para a realização de 

festas, visitas a locais típicos. Contando com a criação do circuito da cereja, uma 

tradição japonesa de cultivar cerejeiras que florescem na primavera. 

 

Fazenda Rio Grande possui, ao longo do leito do Rio Iguaçu, inúmeras 

cavas que podem ser aproveitadas para esportes aquáticos ou para atividades de 

pesca, inclusive pesque e pague, considerando normas ambientais. 

 

Outra atividade turística tem sua base na criação de animais exóticos 

desenvolvidas para o setor agropecuário. Estas atividades atraem turistas para 

visitação das fazendas ou para degustação de suas carnes em restaurantes. 
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8.4.2.6 SAÚDE 

 
 
Segundo a Gerência Municipal de Saúde, Fazenda Rio Grande possui 12 

unidades de saúde, sendo: 

♣ 09 Unidades Básicas de Saúde (1 rural); 

♣ 01 Hospital Municipalizado, com atendimento materno-infantil 24hs; 

♣ 01 Pronto Atendimento Municipal 24 Horas, prestando atendimento de 

urgência/emergência com equipe de médicos Clínicos Gerais; 

♣ 01 Sede Administrativa com 10 salas, onde são disponibilizados os 

seguintes serviços complementares à população: Central Informatizada de Marcação 

de Consultas e Exames Especializados; Central de Atendimento ao Usuário – CAU; 

Dispensação de Medicamentos do Programa de Saúde Mental; Agendamento de 

transporte para pacientes que fazem hemodiálise em Curitiba; Cadastramento e 

Distribuição do Cartão SUS; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária; além de 

abrigar outros setores, com vistas ao desenvolvimento das ações de saúde pública 

no Município. 

 

De acordo com a tabela a seguir, o número de consultas e de procedimentos 

de enfermagem manteve-se constante no período de 2001-2003, enquanto as visitas 

domiciliares cresceram no mesmo período 148,13%. Este cenário pode ser 

explicado pelo aumento do número de equipes do Programa Saúde da Família 

(PSF), que passou de 03 em 2001 para 15 em 2004. Hoje existem 16 equipes de 

PSF, formada por médicos, assistentes sociais, enfermeiros entre outros. 
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Tabela 8.34 - Consultas, Proced. Hospitalares e Visitas Domiciliares 2001 a 2003. 

Consultas Procedimentos de 
Enfermagem Local 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Hospital / Pronto Atendimento 88.628 77.007 67.883 52.247 39.470 38.070
Unidade de Saúde Iguaçu 11.738 12.918 11.806 21.324 17.864 14.733
Unidade de Saúde Eucaliptos 16.950 13.372 10.816 20.716 26.029 11.118
Unidade de Saúde Vila Marli 9.191 11.579 13.692 14.013 15.614 22.408
Unidade de Saúde Gralha Azul 4.182 10.345 10.272 5.574 10.593 11.897
Unidade de Saúde Pioneiros 0 2.328 7.353 0 2.748 9.112
Unidade de Saúde Santa Terezinha 0 0 2.000 0 0 2.693
Unidade de Saúde São Sebastião 2.129 3.977 3.392 1.520 2.588 4.787
Unidade de Saúde Santa Maria 2.552 2.196 2.865 3.389 2.404 4.745
Adolescentro 1.107 0 0 1.099 0 0
Total 136.477 133.722 130.079 119.882 117.310 119.563

Fonte: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, 2004. 

 

Embora se tenha implantado mais duas unidades de saúde desde 2001, o 

atendimento total do Município permaneceu constante, aproximadamente 130 mil 

consultas. A ampliação das unidades de saúde diminuiu o deslocamento de algumas 

famílias, mas não possibilitou o aumento na capacidade de atendimento. Isto pode 

ser explicado pela precariedade das instalações das unidades de saúde e pela 

constante mudança no quadro de médicos, muitas vezes incompleto. 

 

Na área hospitalar, observou-se a reestruturação do atendimento, com a 

ampliação do Pronto-Atendimento Municipal e do Hospital Municipal (Hospital N. S. 

Aparecida) e da readequação do atendimento gíneco-obstétrico realizado no 

Hospital. O Hospital possui 32 leitos, sendo 4 cirúrgicos, 9 obstétricos, 10 de clínica 

médica e 9 de pediatria (SESA, 2001).  

 

Além do atendimento médico obstétrico de rotina, tem sido referência para 

as Unidades Básicas de Saúde para acompanhamento de gestantes de médio risco 

do Município durante o pré-natal (no ambulatório do hospital) e para o parto (como 

no caso da gestação na adolescência), já tendo atendido também encaminhamento 

de gestantes de municípios próximos, como Piên e Mandirituba.  
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No momento, a limitação de um aumento ainda maior na resolutividade do 

atendimento obstétrico tem sido a falta de uma Unidade de Médio Risco Neonatal, 
que supriria a demanda do Município e Região. 

 

As mudanças promovidas na saúde não foram suficientes para melhorar o 

Índice de Mortalidade Infantil, que teve entre 1999 e 2002 um crescimento de 58%. 

Entretanto, possibilitou a diminuição da incidência de doenças como meningite, 

dengue, hepatite, hanseníase e tuberculose. 

 

Tabela 8.35 - Perfil Epidemiológico do Município. 

Principais Indicadores/Ano 1999 2000 2001 2002 
Mortalidade Infantil (1.000 NV) 13,33 12,66 21,28 22,92 
Mortalidade Materna (100.000 NV) 13,33 0,00 0,00 0,00 
Mortalidade Causas Externas (10.000 hab.) 16,62 49,98 49,12 10,59 
Incidência Doença Meningocócica (100.000 hab.) 9,50 9,50 7,60 5,65 
Incidência Outras Meningites (100.000 hab.) 34,14 35,15 51,30 25,41 
Incidência Dengue (100.000 hab.) 0,00 0,00 0 0 
Incidência Hepatite Viral A (100.000 hab) 174,72 89,83 9,50 16,94 
Incidência Hepatite Viral B (100.000 hab): 2,01 5,86 1,90 1,41 
Incidência Hanseníase (10.000 hab):  0,78 0,50 1,64 
Incidência Tuberculose (100.000 hab): 25,84 5,00 19,20 11,29 
Cobertura Vacinal ( <1 ano ) 1999 2000 2001 2002 
BCG  99,77% 103,40% 77,47% 84,35% 
Tríplice  96,12% 110,36% 86,90% 82,04% 
Antipólio  96,12% 110,36% 86,49% 81,88% 
Anti-sarampo 88,13% 124,50% 81,03% 73,64% 
Hepatite B  128,23% 112,36% 84,02% 78,36% 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, 2004 

 

De acordo com a Gerência Municipal de Saúde, apenas 70% da população é 

atendida pelos serviços de saúde, sendo necessária a construção de postos de 

saúde nos bairros de Eucaliptos, Nações (Vila Marli) e Santa Terezinha. 

 

O atendimento da área rural concentra-se na unidade de saúde São 

Sebastião, que realiza em média 3,3 mil consultas mensais, 4,7 mil procedimentos 
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de enfermagem e 8 mil visitas domiciliares. Além do reduzido número de locais para 

atendimento, outras deficiências encontradas são: dificuldade de locomoção e 

restrições do PSF. 

 

8.4.2.7 SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

 

Seguem abaixo informações sobre a infra-estrutura básica do município. 

 

8.4.2.7.1 Abastecimento e Tratamento de Água e Rede de Esgoto 

 
Abastecimento e Tratamento de Água 

 
De acordo com o Relatório da Sanepar 2004, Fazenda Rio Grande utiliza 

apenas um manancial no rio Despique com uma vazão de 130 l/s. A captação é feita 

por barragem em nível, situada na cota 873.00, sendo a água bruta bombeada por 

elevatória até a cota 914, por uma adutora de 2.512 m de extensão.  

 

 
Figura 8.26 - Domicílios Abastecidos. Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000 
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O tratamento é constituído por uma ETA (Estação de Tratamento de Água) 

compacta de 60 l/s e outra de concreto-armado de 100 l/s. O volume de reservação 

atual é de 3.100 m³, distribuídos em dois Centros de Reservação localizados junto a 

ETA (CR-1), com 2.000 m³, e na área central próximo ao Hipódromo (CR-2) com 

1.000 m³. 

 

A rede distribuidora de água em 2000 apresentava uma extensão de 

151.478 m e conta com 12.262 ligações (Relatório Sanepar, 2004), todas com 

hidrômetro e abastecendo um total de 12.580 economias residenciais. A coleta de 

amostras para a determinação do cloro residual é feita diariamente, e a 

determinação bacteriológica é feita semanalmente.  

 

Segundo esses dados, atualmente, o índice de atendimento da população 

urbana em 2000 é de cerca de 75%, considerando a presença de 16.596 domicílios. 

O restante da população utiliza-se de poços artesianos para abastecimento. A tabela 

a seguir apresenta o atendimento em 2003, o qual conta com crescimento de 16% 

em relação a 2000. 

 
Tabela 8.36 - Abastecimento de Água, por Categorias - SANEPAR – 2003. 

Variável/Campos Economias Ligações
Residenciais 14 993 13 901 
Comerciais 458 435 
Industriais 46 46 
Utilidade Publica 108 108 
Poder Publico 71 71 
Total 15 676 14 561 

                         Fonte: SANEPAR, 2003 

 

Em estudo de demanda realizado pela Sanepar, estima-se que o sistema 

atual de abastecimento atenda Fazenda Rio Grande por mais 4 ou 5 anos, sendo 

necessária sua complementação. A alternativa aprovada prevê a integração com o 
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sistema metropolitano, com a adução ao Centro de Reservação Campo do Santana 

alimentado pelo Centro de Reservação Costeira em Araucária.  

 

A extensão do sistema entre o Centro de Reservação Campo do Santana e 

o Centro de Reservação Costeira é de 6.400 m, e a extensão até o CR1 existente 

em Fazenda Rio Grande será de 7.300 m. 

 

Esta proposta atenderá o Município até 2013, quando será necessário 

importar água do sistema Cotia/Despique, com adução a partir da ETA Cachoeira, 

vazão estimada entre 67 l/s e 105 l/s. O Centro de Reservação Cotia proporcionará 

uma reserva adicional de 3.000 m³. A tabela a seguir apresenta o volume dos 

reservatórios atuais e previstos até 2013. 

 
Tabela 8.37 - Sistema de Abastecimento de Água até 2013. 

Centro de Reservação Fonte Volume (m³) Observação 
FRG / ETA ETA Despique 2.000 Existente 
FRG / HIpódromo ETA Despique 1.000 Existente 
CR1 Campo do Santana Campo do Santana 2.000 Projetado 
CR2 Campo do Santana Campo do Santana 5.000 Projetado 
CR Cotia ETA Cachoeira 3.000 Previsão 2013 
Fonte: Sanepar 2004 

 

Esgotamento Sanitário e Drenagem 

 
Com exceção de área regularizada na extremidade norte do Município, 

Jardim Sidon, com coleta e sistema de tratamento anaeróbico para 188 famílias, o 

Município de Fazenda Rio Grande não conta com esse serviço. A principal 

alternativa para a população não atendida é a disposição deste efluente, em valas 

abertas, fossas sépticas ou lançamento clandestino na galeria de águas pluviais. 

 

No contexto do Programa ParanaSan, há a previsão para nos próximos 2 

anos de se realizar 4.095 ligações de esgoto, atendendo cerca de 16.000 habitantes, 
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com coleta e posterior tratamento anaeróbico. A rede coletora terá extensão de 

93.325 m, com vazão de 165 l/s. Somente parte dos bairros Iguaçu, Eucaliptos e 

Nações serão atendidos pelo programa. A ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

se localizará no bairro Iguaçu, na Rua Iguatemi. 

 

A ETE deverá realizar o tratamento do esgoto através de: 

 

♣ Gradeamento por grade fina mecanizada de barras; 

♣ Desagregação através de desarenador gravitacional, com remoção 

mecanizada e lavagem de areia retida; 

♣ Tratamento anaeróbico RALF; 

♣ Tratamento complementar (2000-2010) através de lagoa anaeróbica e em 

segunda etapa (2011 a 2020) através de lagoa aerada seguida de lagoa de 

decantação; 

♣ Adensamento dos lodos por gravidade; 

♣ Desaguamento dos lodos gerados na ETE através de decanter centrífugo. 

 

Mesmo após a instalação destas ligações, o índice de atendimento 

continuará sendo baixíssimo (17%), constituindo-se numa ameaça à qualidade 

ambiental dos corpos hídricos do Município e à saúde pública da população. No 

caso das indústrias, estas devem naturalmente prover seus próprios sistemas de 

tratamento. 

 

Com relação à drenagem urbana, pode-se dizer que grande parte das ruas 

de Fazenda Rio Grande são de terra, com valetas laterais abertas que recolhem o 

esgoto doméstico junto às águas pluviais. Este precário sistema de drenagem 

também é complementado pela permeabilidade do solo (grandes vazios, vias não 

pavimentadas) que absorve parte do volume de chuva. 
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8.4.2.7.2 Coleta e Reciclagem de Lixo 

 

Cerca de 90% dos domicílios de Fazenda Rio Grande contam com coleta de 

lixo que é realizada duas vezes por semana. Em Fazenda Rio Grande são geradas 

25 toneladas de lixo por dia, sendo praticamente todo ele destinado ao Aterro 

Sanitário da Caximba, localizado em Curitiba. 

  

O Município apresenta também serviços de coleta de resíduos especiais o 

qual é destinado a um aterro para resíduos especiais e limpeza das ruas, de 

resíduos em vias e logradouros públicos (limpeza de 19.700 m³), sendo inexistentes 

serviços como coleta seletiva do lixo e reciclagem, além de não haver um controle 

para a disposição de lixo industrial. 

 

No futuro, pretende-se construir um aterro sanitário no próprio Município. 

Existe a possibilidade de atendimento a outros municípios da RMC, constituindo-se 

tal fato um motivo de polêmica para a população. Deve-se, entretanto, observar que 

se o Município encontrar uma área tecnicamente adequada, este fato poderá se 

transformar numa oportunidade, já que resolve seu próprio problema e ainda poderá 

receber compensação financeira pela disposição final de lixo de outros municípios 

da RMC. 

 

A proposta apresentada ao Município, de uma área às margens do limite 

oeste do perímetro urbano, não foi aceita em função da inexistência de um sistema 

viário adequado e gerando fluxo de caminhões de coleta transitando no meio da 

cidade (BR-116). 

 

8.4.2.7.3 Energia Elétrica 

 

O consumo de energia elétrica aumentou em média 8% entre 2002 e 2003, 

sendo o maior aumento verificado no setor secundário, com 13%. O número de 
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consumidores aumentou apenas 3%, mantendo uma tendência de crescimento 

desde 1998 (14.722 consumidores). 

 
Tabela 8.38 - Distribuição de Energia Elétrica por Classe de Consumidores. 

Variável Consumo 
2002 (Mwh) 

Consumidores 
2002 

Consumo 2003 
(Mwh) 

Consumidores 
2003 

Residencial 24.266 16.060 24.285 16.653 
Setor Secundário (indústria) 38. 557 273 43.629 281 
Setor Comercial 5.571 853 6.733 861 
Rural 1.598 426 1.587 448 
Poderes Públicos 1.266 118 1.440 130 
Iluminação Pública 2.544 1 2.544 1 
Serviços Públicos 1.396 5 1.499 5 
Próprio 43 4 54 4 
Energia Elétrica - Total 75.241 17.740 81.771 18.383 
Fonte: COPEL. SMR/EMEE – 22/10/04 

 

Torres de alta tensão atravessam a área urbana no sentido norte-sul, em 

áreas de baixa densidade. A implantação de novos loteamentos deverá acompanhar 

o traçado das torres, assim como já previsto no sistema viário. A proposta viária 

utiliza-se da faixa de segurança de 65 m, criando vias paralelas às torres em toda 

sua extensão urbana. 
 

A iluminação das vias públicas ocorre em praticamente 100% da área 

urbana, predominando o uso de lâmpadas de vapor de sódio 70W e mercúrio 80 W. 
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8.4.2.8 MOBILIDADE 

 

 

Para a descrição da área e para fins de comparação foi tomado como ponto 

referencial o aterro da Caximba, uma vez que os dados de transporte dos resíduos 

urbanos da RMC se referem a este aterro. Este estudo busca comparar o acréscimo 

ou decréscimo em recursos a serem dispensados no transporte destes resíduos e a 

situação atual das vias de acesso às áreas indicadas. 

 

A área, situada no município de Fazenda Rio Grande, localiza-se no sul da 

região metropolitana, assim como o atual aterro. A ligação natural entre esta e as 

demais áreas com o maior centro gerador de resíduos domésticos se dá pelo trecho 

urbano da antiga BR-116, que atualmente recebe obras de urbanização e terá sua 

capacidade de tráfego elevada, e pelo trecho rodoviário da BR-116 que liga o 

Paraná aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A figura 01 ilustra a 

localização das três áreas, as principais rodovias no entorno e as cidades próximas. 

 

8.4.2.8.1 Trafego de Veículos 

 

O sistema viário municipal é formado por um conjunto de vias dispersas e 

não pavimentadas que conectam pequenos agrupamentos populacionais e, 

precariamente, os municípios de São José dos Pinhais e Araucária. 

 

A malha urbana de Fazenda Rio Grande formou-se a partir do eixo da BR-

116 e da implantação de loteamentos espalhados no tecido urbano, desvinculados 

de uma estrutura viária e ausente de planejamento. Ao longo dos anos, o sistema 

viário conectou-se perpendicularmente à BR, ligando loteamentos de diferentes 

formas e disposições. Entre estes loteamentos surgiram grandes vazios urbanos que 

permanecem nos dias de hoje. O sistema viário urbano caracteriza-se também pela 

descontinuidade do arruamento ocasionada por estes vazios, por vias não 
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pavimentadas e na sua maioria estreitas, pela ausência de arborização e de 

calçamento nos passeio. 

  

Observa-se que a lei do sistema viário de Fazenda Rio Grande incorporou a 

proposta do anel metropolitano da COMEC, denominando-a de Rodovia R2. Esta 

rodovia ligará diretamente Fazenda Rio Grande ao município de São José dos 

Pinhais, porém não estabelece a mesma relação com o Município de Araucária. Em 

função disso, outras vias metropolitanas foram criadas no sentido de Fazenda Rio 

Grande e Araucária. Estas vias proporcionarão a conexão entre os pólos industriais 

de Araucária e São José dos Pinhais, facilitando o escoamento da produção para o 

porto de Paranaguá ao mesmo tempo em que possibilita o desenvolvimento 

industrial de Fazenda Rio Grande na região nordeste do Município. 

 

Cabe destacar as vias arteriais ao longo do oleoduto e das torres de energia 

elétrica onde se procurou utilizar a área livre estabelecida pela faixa de segurança. 

Estas vias cortam o Município na sua porção norte e direcionam a circulação para 

um ponto em comum no limite leste da área urbana. A proximidade entre as duas 

vias deve ser reavaliada, procurando evitar a convergência de um fluxo intenso de 

veículos. No que se refere ao transporte coletivo, Fazenda Rio Grande é atendida 

por duas empresas: Leblon Transportes Coletivos Ltda., responsável pelo transporte 

para Curitiba e Viação Nobel Ltda., responsável pelo transporte local. As duas 

empresas estão sob a mesma administração. 

 

O Sistema de Transporte Alimentador transporta em média 231.696 

passageiros nos dias úteis, com uma frota de 30 veículos, sendo a maior demanda 

gerada pelos bairros Iguaçu e Nações. O Sistema de Transporte Metropolitano 

transporta em média 36.498 passageiros nos dias úteis, com uma frota de 22 ônibus 

categoria padrão e 12 ônibus categoria ligeirinho, 12 ônibus categoria articulado e 3 

ônibus categoria comum, atendendo as linhas Pinheirinho, CIC, Tietê e Mandirituba. 
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Comparando o período entre outubro de 2003 e outubro de 2004, nota-se 

um crescimento de 6,6% do número de usuários do transporte coletivo. Esse 

aumento pode resultar do crescimento demográfico e de uma ainda não confirmada 

retomada econômica. 

 

De acordo com as empresas de transporte, os problemas enfrentados pelo 

transporte coletivo são: 

♣ Ausência de sinalização de preferencial nas ruas transversais às linhas de 

ônibus; 

♣ Demora em eliminar buracos; 

♣ Congestionamento na trincheira sob a rodovia BR-116; 

♣ Falta de iluminação em alguns pontos de embarque; 

♣ Terminal de ônibus inadequado e superlotação; 

♣ Ausência de calçadas e lombadas inadequadas. 

 

Para os próximos anos, estão previstos três projetos com influência direta no 

transporte coletivo de Fazenda Rio Grande: a ampliação do Terminal Rodoviário, a 

pavimentação da Av. Nicola Pellanda, a duplicação da BR-116 no trecho urbano do 

Município. 

 

  
Figura 8.27 - Terminal atual e área prevista para ampliação lado leste da BR-116 
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8.4.2.8.2 Acessos Locais 

 

O terreno estudado localiza-se ao sul da Região Metropolitana de Curitiba e 

a sudeste da malha urbana de Fazenda Rio Grande. Das três áreas avaliadas, esta 

é a área de estudo mais afastada da rodovia BR-116. 

 

Existem dois acessos possíveis a esta área. O primeiro localiza-se a quatro 

quilômetros ao sul da malha urbana de Fazenda Rio Grande, em um ponto da 

rodovia que oferece pouca visibilidade e obrigaria os caminhões de transporte de 

resíduos vindos de Curitiba a atravessarem a BR, uma vez que o acesso está 

localizado na margem esquerda, no sentido Curitiba – Porto Alegre. O segundo 

acesso localiza-se a dois quilômetros ao sul da malha urbana, do mesmo lado da 

rodovia que o primeiro, entretanto em um local com boa visibilidade (Figura 11). 

 

 
Figura 8.28 - Localização dos dois possíveis acessos à área de estudo no município de 
Fazenda Rio Grande. 
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O primeiro acesso se dá por uma estrada rural que atende a vários bairros 

do município. Essa via apresenta uma largura adequada e tráfego moderado. Será 

necessário implantar pavimentação em todo o percurso, sinalização, passeios, 

drenagem e um viaduto ou trincheira na rodovia. 

 

O segundo acesso à área é feito inicialmente pela Rua São João Quirino 

Leal que apresenta pavimentação por aproximadamente dois mil metros e atende a 

um loteamento em sua margem esquerda, sentido BR-116 – zona rural. Este 

loteamento gera nesta via um tráfego considerado de leve a moderado. Existe a 

necessidade de sinalização, reforço de pavimentação, passeios e a construção de 

um viaduto ou trincheira no cruzamento com a rodovia, caso esta opção de acesso 

seja escolhida. A figura 12 ilustra a via de acesso até a área de estudo em Fazenda 

Rio Grande. 

 

A distância entre a área de estudo e a BR-116 é de 6.000 metros pelo 

primeiro acesso é de 5.200 metros pela Rua São João Quirino Leal. 

 

 
Figura 8.29 - Via de acesso à área de estudo no município de Fazenda Rio Grande. 
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8.4.2.8.3 Movimentação de Veículos 

 

Conforme a Prefeitura Municipal de Curitiba, no segundo semestre de 2007, 

a média diária de veículos que se dirigiram ao Aterro Municipal da Caximba era de: 

• 389 veículos por dia (segunda a sábado); 

• 50 veículos por dia (domingo). 

 

Com base nestes valores, é possível estimar uma média mensal de 10.314 

veículos. Os tipos de veículos que atualmente são utilizados para descarga no Aterro 

Sanitário da Caximba são variáveis. Dentre eles podem ser citados: 

• Caminhões com caçamba compactadora de lixo, semi-pesados e pesados; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados com caçamba do tipo basculante; 

• Caminhões poliguindaste, equipados com caçamba removível, do tipo brooks; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados equipados com carroceria; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados do tipo baú; 

• Caminhões equipados com carreta de grande porte; 

• Caminhões do tipo roll on roll off; 

• Caminhões do tipo walking floor, com assoalho móvel; 

• Caminhonetas; 

• Furgões e veículos leves do tipo utilitários. 

 

O peso bruto dos veículos (veículo + carga) varia de 3 toneladas (para 

veículos utilitários, de empresas particulares) a 45 toneladas (para carretas de 

grande porte, a exemplo das utilizadas pelas Prefeituras de Campo Largo e 

Colombo, que possuem estação de transbordo). 

 

Estima-se neste primeiro momento, este dimensionamento para a 

adequação da malha viária em qualquer uma das áreas que venha a ser escolhida 

para a implantação do empreendimento. 
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Segundo Santos (1993), a RMC seguirá concentrando porções cada vez 

mais expressivas da população estadual; assim, enquanto o Paraná deverá ter um 

acréscimo de cerca de 1.500.000 habitantes até 2010 (passando para 10.500.000); 

a população da Região Metropolitana de Curitiba deverá atingir aproximadamente 

3.900.000 habitantes. Tais dados, associados ao crescimento e bom momento 

econômico mundial, devem ser levados em conta no dimensionamento do acesso ao 

futuro empreendimento, pois a geração de resíduos tende a crescer de forma 

acentuada com o aumento do consumo. 

 

Outro fator a ser analisado neste estudo é a privatização já realizada da BR-

116. Com isso, espera-se que as condições de tráfego melhorem nesta rodovia, mas 

também, deve-se levar em consideração a eminente implantação de praças de 

pedágio na RMC, o que afetaria o custo do transporte dos resíduos. Além disso, 

deve-se ponderar a existência de um projeto de duplicação da rodovia, que ampliará 

a capacidade de tráfego. 

 

Para fins de comparação e investimento em transporte de resíduos, seguem 

alguns valores de quilometragem a serem percorridos em cada área. Essa 

comparação tem como linha de base a distância percorrida atualmente para 

deposição de resíduos no aterro da Caximba, os números médios de veículos que 

se dirigem ao local e as distâncias entre as prováveis áreas e a entrada do atual 

aterro na BR-116. 

 

A tabela 1 demonstra as distâncias entre as áreas e a entrada do aterro da 

Caximba, e as novas distâncias a serem percorridas para depositar os resíduos com 

base na atual distância. 
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Tabela 8.39 - Distâncias entre as áreas e a entrada do aterro da Caximba, e novas distâncias a 
serem percorridas com base na atual distância. 

  
DISTÂNCIAS APROXIMADAS 

(em quilômetros) 

Local Acesso Área até 
BR-116 

Área até 
entrada da 
Caximba 

Diferença a ser 
percorrida até o 

novo aterro 
Rua Jorge Tortato 3.2 4.2 3.2 CURITIBA 
Caximba 3.7 3.7 3.7 

MANDIRITUBA BR-116 1.9 15.4 15.4 
BR-116 6 17.5 17.5 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Quirino Leal 5.2 14 14 
 

De acordo com os valores médios de veículos que se dirigem ao aterro da 

Caximba, apurados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em um ano 

aproximadamente, 10.300 veículos pesados transportam o resíduo urbano. 

 

Considerando os quilômetros excedentes que serão percorridos para as 

novas áreas, a mudança de lugar do aterro gerará um custo adicional na deposição 

dos resíduos (tabela 2). 

 
Tabela 8.40 - Custo adicional na deposição dos resíduos com a mudança de lugar do aterro. 

Local Acesso 
Diferença 

percorrida até 
o novo aterro 
(quilômetros) 

Número 
de 

veículos 
por ano 

Quilômetros 
adicionais 

por ano 

Custo 
adicional 

com 
diesel/ano* 

Rua Jorge Tortato 3.2 10.300 32.960 R$   23.621,33 CURITIBA 
Caximba 1.9 10.300 19.570 R$   14.025,17 

MANDIRITUBA BR-116 15.4 10.300 158.620 R$ 113.677,67 
BR-116 17.5 10.300 180.250 R$ 129.179,17 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Q. Leal 14 10.300 144.200 R$ 103.343,33 
* Base de cálculo: consumo médio de 3 km/L, preço estimado do diesel: R$ 2,15. 

 

Além do custo gerado pelo maior consumo de combustível, também se deve 

considerar a emissão adicional de CO2. A tabela 3 demonstra o incremento na 

emissão de CO2 com a mudança de local de deposição dos resíduos domésticos na 

RMC (fonte de cálculo: MDL). 
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Tabela 8.41 - Incremento na emissão de CO2 com a mudança de local de deposição dos 
resíduos domésticos na RMC. 

Local Acesso Quilômetros adicionais 
por ano 

Emissão adicional de CO2
* 

(Ton.CO2/ano) 

Rua Jorge Tortato 32.960 29,6 CURITIBA 
Caximba 19.570 17,61 

MANDIRITUBA BR-116 158.620 142,76 
BR-116 180.250 162,22 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Q. Leal 144.200 129,78 
• Base de calculo MDL. 

 

 

8.4.2.9 EDUCAÇÃO 

 
 
O setor educacional do Município de Fazenda Rio Grande conta com 

dezesseis Escolas Urbanas de Ensino Fundamental, cinco Escolas Rurais de Ensino 

Fundamental, cinco Centros Municipais de Educação Infantil, dois Centros 

Municipais de Atendimento Especializado, seis Colégios Estaduais, dois Centros 

Estaduais de Educação Básica para jovens e Adultos, cinco Escolas Particulares e 

uma Escola Especial – APAE. 

 

Em 2003, as escolas municipais matricularam 9.074 alunos, sendo 360 

alunos na zona rural e 8171 na zona urbana. O Município conta atualmente com 182 

salas e 740 professores distribuídos em 27 estabelecimentos. A rede estadual 

atende 10.035 alunos na área urbana, com ensino de 5ª a 8ª série e 2º grau, regular 

e supletivo. 

 

De acordo com a Gerência Municipal de Educação, o bairro com maior 

carência de salas de aula é Iguaçu/Pioneiros com 8 salas de aula, num total de 160 
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alunos (20 alunos por sala), seguido pelo bairros Eucaliptos (7 salas de aula), 

Nações (6 salas de aula) e Santa Terezinha (3 salas de aula).  

 

Considerando uma proposta de unificação das escolas rurais e a inclusão de 

ensino de 5ª série, a Escola Municipal Generoso S. Barbosa necessitará de uma 

ampla reestruturação física. Esta decisão, entretanto, necessita de um maior 

aprofundamento, levando-se em consideração distâncias, estrutura e possível 

sobrecarga em outras escolas nos limites da área urbana. 

 
Tabela 8.42 - Quadro do Ensino em 2003. 

Estabelecimentos Nº Atual de 
Salas de Aula 

Nº Atual de Alunos 
Atendidos 

Carência de 
Salas 

1 E.M.Parque Verde 2 100  

2 E.M. Santa Cecília 8 374  

3 E.M.Santa Maria 4 220  

4 E.M.26 De Janeiro 18 873 3 

5 E.M Arnaldo Busato 13 702 4 

6 E.M Antonio Baldan 10 551  

7 Extensão N.Sra Da Luz  272  

8 E.M.Marlene Barbosa 15 852 1** 

9 E.M.N.Sra De Fátima 13 859 4 

10 E.M.Santa Fé 13 765 3** 

11 E.M.Guisela Kuss Rieke 5 270 5** 

12 E.M.Luiz Nichele 6 199  

13 E.M.São Francisco De Assis 10 645 1 

14 E.M.São Gabriel 12 646  

15 E.M.Carlos E. Nichele 6 313 3 

16 E.M.Luiz Gabriel Sampaio 10 530  

Escolas Municipais Urbanas 
de Ensino Fundamental 

Total 145 8.171 24 
1 E.M. Generoso S. Barbosa 4 117 3 

2 E.R.M. Alô Guimarães 2 26  

3 E.R.M. Francisco Q.Machado 3 145  

4 E.R.M. João F. Da Rocha 2 28  

5 E.R.M. Padroeira Do Brasil 2 29  

6 E.R.M. Santo Antonio 1 15  

Escolas Municipais Rurais de 
Ensino Fundamental 

Total 14 360 3 
1 Tia Fani 6 138  

2 Iguaçu 5 118  

Centros Municipais de 
Educação Infantil 

3 Santa Terezinha 4 95  
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4 Estados 4 95  

5 Gralha Azul 4 97  

Total 23 543  
Total 182 9.074 27 
1 C.E. Dr.Décio Dossi 18 1.807  

2 C.E. Anita Canet 14 1.520  

3 C.E. Des.Jorge Andriguetto 16 1692  

4 C.E. Dr.Bayard Osna 6 730  

5 C.E. Olindamir M.Claudino 14 1189  

6 C.E. Des.Cunha Pereira 16 1.249  

Colégios Estaduais 

Total 84 8.187  

1 Ceebja Paulo Freire(Caic)  461  

2 Ceebja Fazenda Rio Grande  1.387  
Centros Estaduais de 

Educação para Jovens e 
Adultos 

Total  1.848  

Total  10.035  
* Implantação de Ensino de 5ª série. Localizada em área rural, porém considerada pela 
Gerência Municipal de Educação como urbano. 
**Sem possibilidade de ampliação 

 

Segundo o Censo Demográfico 2000, Fazenda Rio Grande possui 6.062 

pessoas sem instrução acima de 5 anos de idade  (11% da população), sendo que 

49% destas (2.970 pessoas) têm mais de 15 anos de idade. Ainda, de acordo com a 

tabela 47, 24,2% dos responsáveis pelo domicílio possuem menos de 3 anos de 

estudo.  

 

A baixa escolaridade da população restringe as oportunidades de emprego 

por falta de capacitação, agravando ainda mais a condição sócio-econômica do 

Município. Os bairros que concentram o maior número de pessoas não alfabetizadas 

são Iguaçu e Nações, em função de suas densidades. 
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Tabela 8.43 - Pessoas Residentes Alfabetizadas e Não Alfabetizadas por bairro. 

Alfabetizada Não Alfabetizado Bairro 
Acima de 5 anos Acima de 15 anos Acima de 5 anos Acima de 15 anos

Iguaçu 12.934 26% 10.126 26% 1.559 26% 719 24% 
Eucaliptos 9.120 19% 7.177 19% 942 16% 450 15% 
Nações 11.822 24% 9.265 24% 1.327 22% 645 22% 
Gralha Azul 5.124 10% 3.960 10% 684 11% 338 11% 
Estados 2.638 5% 2.015 5% 372 6% 187 6% 
Santa Terezinha 4.591 9% 3.553 9% 676 11% 345 12% 
Rural 2.702 6% 2.151 6% 502 8% 286 10% 
TOTAL 48.931 100% 38.247 100% 6.062 100% 2.970 100% 

Fonte: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO, 2000 
 

A distribuição das escolas municipais e colégios estaduais é representada 

nas figuras a seguir e comparada com o número de pessoas residentes não 

alfabetizadas acima de 5 anos, de acordo com o Censo Demográfico 2000. É então 

verificado a predominância de estabelecimentos de ensino na área central e nos 

bairros Iguaçu e Nações. 

    

 
Figura 8.30 - Pessoas Residentes e Pessoas Alfabetizadas – 2000 
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8.4.2.10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Abaixo a apresentação das organizações de diversas qualificações 

presentes e atuantes junto à população de Fazenda Rio Grande. 

 

8.4.2.10.1 Organizações Institucionais e Autarquias 

 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Prefeito: Antonio Wandscheer – PMDB 

Vice-Prefeito: Saul Domingos Carelli - PMDB 

Rua Jacarandá, 300. Eucaliptos Telefone: 41 3627-8500 

 

Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande 
Rua Farid Stephens, 179 - Bairro: Pioneiros  

Fones: 3627-1664 / 3627-2451 

E-mail: falecomacamara@camarafazenda.pr.gov.br  

Site: http://www.camarafazenda.pr.gov.br 

 

VEREADORES  

Claudio Mortari (PPS) 

Elídio José Segala Carvalheiro (PMN) 

Eloi Kuhn (PDT) 

Francisco Roberto Barbosa (PSDB) 

Joel Francisco Machado (PMDB) 

José Vilmar Luciano (PP) 

Juarez da Silva (PFL) 

Luiz Sergio Claudino (PDT) 

Orlando Bonette (PT) 

Ricardo Edenilson Miranda (PSC) 
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Secretaria de Ação Social e Relações do Trabalho  
Carmen Lúcia S. Cunha 

 
Secretaria de Administração  
Celis Regina Numes 

 
Secretaria Desenvolvimento Econômico  
Gastão Fabiano Gonchoroviski 

 
Secretaria de Educação 
Lucia Maria Leal Pelanda 

 
Secretaria de Governo 
Francisco Aurélio do Prado 

 
Secretaria de Obras Públicas 
José Carlos Szadkoski 

 
Secretaria de Planejamento  
Ana Maria Mottin 

 
Secretaria de Planejamento Urbano 
Isuru Yamamoto 

 
Secretaria de Procuradoria Jurídica 
João Rodrigo Stinghen Alvarenga 

 
Secretaria de Saúde  
Luiz Fernando Zarpelon 
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Secretaria de Urbanismo  
Fabiano C. Assunção 

 
Secretaria da Defesa da Cidadania e Direitos Humanos 
Sanderson Diotalevi 

 
Diretoria do Fundo Municipal da Previdência - FAZPREV 
Rosilda Ribeiro de Souza e Juarez Fernando Guaziri 

 

8.4.2.10.2 Instituições, Associações e ONG’s 

 

Para apoio aos empreendimentos do município, conta com algumas 

entidades representativas, como: 

 

Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande 
Rua César Carelli, 90, 2º andar 

Fone: 3627-1958 

Acesse: http://www.acinfaz.com.br 

 
Sindicato dos Servidores Municipais Educação Pública de Fazenda do Rio 
Grande 
Rua Carlos Eduardo Nichele, 1089 sl 26 Jd Pioneiros 

Tel: (41) 3604-6209  
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8.4.2.11 PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 

As atividades da promoção social vêm sendo desenvolvidas em articulação 

entre a Prefeitura de Fazenda Rio Grande com os demais setores do Poder Público 

Municipal com o objetivo de atender a população de menor poder aquisitivo, nas 

diversas faixas etárias e de vulnerabilidade. Programas de educação complementar, 

esportes, lazer e recreação são desenvolvidos com monitoramento realizado por 

especialistas da área. Atualmente estão em ação os programas descritos a seguir, 

com informações obtidas na Secretária de Promoção Social. 

 

- Projeto Municipal para a terceira idade com fisioterapia, palestras, grupo de 

vivência, denúncia de maus tratos. 

Av. Venezuela, 247 – Bairro Nações 

Coordenadora: Gigeli Regina da Costa 

 

- Projeto Municipal para atendimento a adolescentes de 12 a 18 anos de idade, 

oferece atividades que favoreçam o seu desenvolvimento integral. Disponibiliza as 

seguintes atividades: hip-hop, violão, artesanato, capoeira, dança e desenho. E 

fonoaudióloga, psicóloga e médico. São 80 adolescentes atendidos diariamente. 

Rua Cedro, 239 – Bairro Eucaliptos 

Coordenadora: Elizabeth Mara Duarte Fernandes 

 

- Projeto Estadual de encaminhamento de usuários para colocação profissional e 

obtenção de seguro desemprego em parceria com o município e governo federal. O 

local abriga também o Banco Social. 

Av. Brasil, 2171 – Bairro Nações 

Coordenador: Rubens Bocuti 
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- Projeto Municipal que presta encaminhamento para os projetos existentes e para 

outros recursos da comunidade. Atende uma média de 30 pessoas diariamente. 

Rua Macedônia, 315 – Bairro Nações 

 

- Serviço de cadastramento de usuários para obtenção dos benefícios do governo 

federal. Atende aproximadamente 70 pessoas por dia. 

 

- Projeto Municipal que presta serviços jurídicos na área de família à comunidade de 

baixa renda. 

Rua Macedônia, 315 – Bairro Nações 

Coordenadora: Advogada Vera Alice Szadkoski Porfírio 

 

- Projeto para adolescentes de 16 a 18 anos incompletos, em situação de risco 

social, que propicia iniciação profissional. 

Rua Silvano José Balda, sn – Bairro Pioneiros 

Coordenadora: Sandra Christiane Kloser Busnello 

 

- Abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, por determinação 

judicial. Comporta 10 crianças ou adolescentes. 

Coordenadora: Sandra Christiane Klose Busnello 

 

As iniciativas propostas pela Prefeitura são de abrangência social, que 

mesmo promovendo desenvolvimento e expansão da comunidade ainda encontram-

se a distâncias na qual não haverá interferência por parte do empreendimento. 
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8.4.3 MANDIRITUBA 
 

 

8.4.3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 

8.4.3.1.1 Macrolocalização 

 
Mandirituba localiza-se na Região Metropolitana de Curitiba, distante da 

Capital 45,70 km (via BR 116) tendo como vizinhos os municípios: Quitandinha, 

Araucária, Fazenda Rio Grande, Contenda, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, 

Agudos do Sul. As estradas que ligam o município aos vizinhos são estradas vicinais 

asfaltadas. 

 

 
Figura 8.31 – Mapa de Mandirituba. 

 

As distâncias a serem percorridas ao se visitar o município são: 

 

Rodoviárias 

45,70 km de Curitiba, Capital 

136 km do Porto de Paranaguá 



154 

8.4.3.1.2 Microlocalização 

 

O empreendimento pretendido está localizado no município de Mandirituba, 

estado do Paraná, na Fazenda Vista Alegre, Bairro Vileta e George Oetterer.  

 

O acesso é feito pela BR116 - Rodovia Régis Bittencourt. 

 

8.4.3.1.3 Zoneamento 

 

No zoneamento do Município, a área onde se pretende implantar o Objeto 

encontra-se isolada, e em seu entorno um zoneamento que impeça a existência de 

núcleos residenciais. 

 

 

8.4.3.2 DINÂMICA HISTÓRICA 

 

 

8.4.3.2.1 Histórico 

 

Tudo começou com um colono chamado Nêne. Em 1860 foi instalada uma 

serraria na localidade denominada Fazenda Rio Grande, dentro do território do 

município de são José dos Pinhais. A prioridade era da empresa Irmãos Bettega 

Ltda., que foram os responsáveis pela construção das duas primeiras casas 

comerciais e de uma escola. Mais casas foram sendo construídas e o lugar se 

desenvolveu. 

 

Em 1909, o crescente lugarejo de Estrada de Mandirituba, foi elevado a 

Distrito Judiciário, no dia 17 de maio, pelo Decreto Estadual n°243, simplificando-se 

sua denominação para Mandirituba. Nessa época seu território pertencia à Comarca 

de São José dos Pinhais.  
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Com a emancipação política no dia 25 de julho de 1960, o município passou 

a caminhar com as próprias pernas, e a população passou a vislumbrar um futuro 

melhor. Situada a 45,70 km da capital paranaense, Mandirituba nos últimos anos 

passou a ser um município em franco desenvolvimento oferecendo uma qualidade 

de vida impar a sua população.  

 

A história conta que os primeiros moradores de Mandirituba foram os índios. 

Ainda hoje, existe no município na localidade denominada Queimados, vestígios de 

tabas(aldeias) onde foram encontrados: machados, tigelas, bengala e maceradores, 

tudo de pedra. 

 

Dos indígenas o município herdou o nome que significa: Manduri; abelha e 

Tuba; bastante. Agricultura e produção de aves são as principais atividades 

econômicas. 

Origem do Nome 

 

Mandirituba é vocábulo indígena que significa "lugar onde há muitas 

abelhas", colmeal. Do tupi manduri: manduri; e tyba: abundância, grande 

quantidade. 

 

Mandirituba ainda é conhecida pelas suas lindas plantações de ameixa e 

pela indústria ligada ao abate de frangos. A criação de frangos proporciona mais 

uma fonte de renda ao homem do campo, transformando nos últimos anos o 

município no maior produtor de aves da região. 

 

Quanto aos recursos naturais aproveitáveis, o Município dispõe de recursos 

hídricos abundantes, belezas naturais inigualáveis onde o turista pode desfrutar 

bons momentos com a família. 
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8.4.3.3 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

 

Somando a população urbana e rural, Mandirituba conta, de acordo com a 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2007, com uma 

população total de 21.114 habitantes. Com uma extensão territorial de 381,3km², o 

município apresenta uma densidade demográfica de 55,37hab/km².  

 

Mandirituba se destaca como um dos poucos municípios do Brasil que teve 

aumento em sua população na área rural, com 7.546 habitantes na área rural e 

apenas 13.567 habitantes na área urbana, atingindo uma taxa de urbanização de 

35,74% segundo Índice do IBGE para o ano 2007. 

 

De acordo ainda com o Censo Demográfico do IBGE, desta vez em 

pesquisa realizada em 2000, verifica-se um total de 5.851 domicílios no município 

sendo 3.980 destes em área rural e 1.871 em área urbana. Referente aos mesmos 

domicílios 11 são classificados como coletivos e fazem parte da área rural e 5.840 

são classificados como particulares, sendo 3.969 em área rural e 1.871 em área 

urbana. 

 

Em outra categoria de classificação eles se dividem em 4.678 domicílios 

ocupados (3.020 – rural e 1.658 – urbana) e 1.162 não ocupados (949 – rural e 213 

– urbana). Quanto ao restante 12 encontram-se fechados divididos igualmente entre 

as áreas rural e urbana e 540 vagos, sendo 382 em área rural e 158 em área 

urbana. 

 

Expressa em termos percentuais o crescimento médio anual da população 

para o período de 2000/2007, considerando que a população experimenta um 

crescimento geométrico, de acordo com ambas as fundações SEADE e IBGE é de 

2,4%. Verifica-se que o crescimento populacional é mais lento, comparado com a 
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média da Região Metropolitana de Curitiba (2,9%) e mais rápida se comparada com 

o Estado do Paraná (1,44%). 

 

O município apresenta 488 empreendimentos sendo eles, industriais, 

comerciais e prestadores de serviços, verificados até 2006 em pesquisas realizadas 

pelo Ipardes – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. 

 

A estimativa da população urbana por gênero foi de 10.848 homens e 

10.266 mulheres. Mandirituba é uma cidade predominantemente adulta, com 28% 

da população com faixa etária entre 20 a 39 anos. 

 
Tabela 8.44 – População residente por faixa etária e sexo. 

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2007 
Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 219 223 442 
1 a 4 939 915 1.854 
5 a 9 1.166 1.083 2.249 

10 a 14 1.093 1.052 2.145 
15 a 19 1.053 1.046 2.099 
20 a 29 1.905 1.702 3.607 
30 a 39 1.569 1.573 3.142 
40 a 49 1.229 1.024 2.253 
50 a 59 770 772 1.542 
60 a 69 556 516 1.072 
70 a 79 275 281 556 
80 e + 74 79 153 

Ignorada - - - 
Total 10.848 10.266 21.114 

     Fonte: IBGE, Censos e estimativas. 
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Figura 8.32 – Pirâmide etária. 
Fonte: IBGE, Censos e estimativas. 

 

Realizando uma projeção estimada para o período de alcance do 

empreendimento que deverá ser de no mínimo 25 anos, temos: 
 
Tabela 8.45 – População residente por ano. 

População Residente por ano 
Ano População Método 
2007 21.114 Estimativa 
2006 20.646 Estimativa 
2005 20.173 Estimativa 
2004 19.245 Estimativa 
2003 18.830 Estimativa 
2002 18.419 Estimativa 
2001 18.073 Estimativa 
2000 17.540 Censo 
1999 16.614 Estimativa 
1998 16.173 Estimativa 

  Fonte: IBGE, censos e estimativas. 

 
Tabela 8.46 – Projeção de Crescimento Demográfico. 

Ano População 
2007 21.114 
2012 23.647 
2017 26.484 
2022 29.662 
2037 33.221 
2042 37.207 
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8.4.3.4 TRABALHO E RENDA 

 

 

O município de Mandirituba tem uma população economicamente ativa 

(PEA) de 2.860 pessoas na zona urbana e 4.504 na zona rural. Destes 5.038 são 

homens e 2.326 são mulheres, totalizando 7.364 pessoas, de acordo com o Censo 

Demográfico do IBGE, referente ao ano de 2000 para PEA de 10 anos e mais. 

 

De acordo com estudos de 2000, verifica-se um total de 6.665 pessoas 

ocupadas. O número da população ocupada segundo as atividades econômicas é 

demonstrado a seguir: 

 

 
 

Abaixo é apresentado o número de estabelecimentos e empregos segundo 

as atividades econômicas de Mandirituba, de acordo com MTE-RAIS, e 2006: 
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Pode-se observar ainda na economia local, um comércio robusto que 

envolve lojas, supermercados, postos de combustíveis, bancos, farmácias, 

lanchonetes, empresas, prestadores de serviços em geral e outros que realmente 

refletem estabilidade financeira na região.  

 

Um dos indicadores de que Mandirituba possui uma economia forte e viável 

é a criação da Cidade Industrial de Mandirituba CIMAN, que recebe diversos 

segmentos industrias. 
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Dispondo de uma infra-estrutura adequada a CIMAN abriu as portas da 

industrialização e do desenvolvimento do município se transformando em ponto de 

referência em geração de empregos diretos e indiretos. Atualmente, estão instaladas 

na CIMAN diferentes empresas que se destacam no panorama brasileiro e 

internacional. 

 

 

8.4.3.5 SAÚDE 

 

 

De acordo com o Caderno de Informações de Saúde da Secretária 

Executiva do Ministério da Saúde, o município de Mandirituba realizou em 2006, 6,8 

procedimentos básicos por habitante, 3,42 procedimentos especializados por 

habitante e 0,37 procedimentos de alta complexidade também por habitante. 

 

Foram realizadas também em 2006, 4,8 internações por cada 100 habitantes 

por local de internação e 7,9 internações por cada 100 habitantes por local de 

residência. 

 

Os índices referentes à natalidade no município de Mandirituba estão 

demonstrados no gráfico e tabela a seguir, onde é possível verificar uma 

estabilização das porcentagens nos últimos três anos. 
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Evolução das Condições de Nascimento
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Figura 8.33 - Evolução das Condições de Nascimento. 

 
Tabela 8.47 – Natalidade. 

Informações sobre Nascimentos 
Condições 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Número de nascidos vivos 270 405 423 369 365 375 
Taxa Bruta de Natalidade 15,4 22,4 23,0 19,6 19,0 18,6 
% com prematuridade 5,7 4,3 4,3 6,8 5,8 6,5 
% de partos cesáreos 40,5 42,2 47,6 55,8 54,2 47,7 
% de mães de 10-19 anos 20,7 27,4 23,6 21,5 22,0 24,0 
% de mães de 10-14 anos - 1,2 0,5 1,4 0,3 0,5 
% com baixo peso ao nascer       
- geral 7,4 7,9 6,4 9,8 8,5 10,1 
- partos cesáreos 2,8 7,0 6,0 9,2 10,1 10,6 
- partos vaginais 10,6 8,5 6,8 10,4 6,6 9,7 
Fonte: SINASC   
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Mortalidade Proporcional (todas as idades)
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IX.  Doenças do aparelho circulatório

X.   Doenças do aparelho respiratório

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade

Demais causas definidas
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Tabela 8.48 – Mortalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
Fonte: SIM 

 

 

 

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 
2005 

Grupo de Causas < 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e + 60 e + Total
Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias - - - - - 7,7 5,0 - - 2,6 

Neoplasias (tumores) - - - 100,0 - 19,2 35,0 23,3 23,9 23,5 
Doenças do aparelho 
circulatório - - - - - 7,7 15,0 41,7 37,3 26,1 

Doenças do aparelho 
respiratório - - - - - 7,7 15,0 20,0 20,9 14,8 

Algumas afec originadas 
no período perinatal 71,4 - - - - - - - - 4,3 

Causas externas de 
morbidade e mortalidade 14,3 - 100,0 - - 46,2 10,0 1,7 3,0 14,8 

Demais causas definidas 14,3 - - - - 11,5 20,0 13,3 14,9 13,9 
Total 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



 

 

O índice referente à mortalidade no município de Mandirituba demonstrado 

nas tabelas e gráficos apresentam maiores índices por causas como: doenças do 

aparelho circulatório, com 26,1% e Neoplasias (tumores), com 23,5%. 

 

De acordo com o Caderno de Informações de Saúde da Secretária 

Executiva do Ministério da Saúde, no município de Mandirituba em 2006, 102,1% da 

população menor de 1 ano recebeu a vacina Tetravalente, 92,2% recebeu vacina 

contra Influenza e 90,4% recebeu a vacina oral contra a Poliomelite. 

 
Tabela 8.49 - Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico. 

Imunobiológicos 2006 
BCG (BCG) 17,6 
Contra Febre Amarela (FA) 8,5 
Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) - 
Contra Hepatite B (HB) 3,1 
Contra Influenza (Campanha) (INF) 92,2 
Contra Sarampo - 
Dupla Viral (SR) - 
Oral Contra Poliomielite (VOP) 90,4 
Oral Contra Poliomielite (Camp. 1ª etapa) (VOP) 6,4 
Oral Contra Poliomielite (Camp. 2ª etapa) (VOP) 96,8 
Oral de Rotavírus Humano (RR) 59,2 
Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) 102,1 
Tríplice Bacteriana (DTP) - 
Tríplice Viral (SCR) 93,3 
Tríplice Viral (campanha) (SCR) - 

Fonte: SI/PNI 
* Menores de 1 ano 

 
Na infra-estrutura social, a Saúde oferece bom atendimento com o Hospital 

Municipal, postos de saúde, programas preventivos e controle de desnutrição. 



 

 

8.4.3.6 SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

 

 

Seguem abaixo informações sobre a infra-estrutura básica do município. 

 

8.4.3.6.1 Abastecimento e Tratamento de Água e Rede de Esgoto 

 

De acordo com o Caderno de Informações de Saúde da Secretária 

Executiva do Ministério da Saúde em pesquisa realizada no ano de 2000, 55,1% do 

município de Mandirituba conta com rede geral de abastecimento de água, enquanto 

que 43,8% possuem poço ou nascente nas propriedades e os outros 1,1% possuem 

alguma outra forma de abastecimento não especificada na pesquisa.  

 

Segundo a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

de 2007 3.196 dos domicílios possuem ligação do Sistema de Abastecimento de 

Água, além de 161 ligações comerciais, 39 ligações de utilidade pública, 53 ligações 

do poder público e 21 ligações industriais. 

 

De acordo com o Caderno de Informações de Saúde da Secretária 

Executiva do Ministério da Saúde em pesquisa realizada no ano de 2000, 3,4% do 

município de Mandirituba conta com rede geral de esgoto ou pluvial, enquanto que 

15,7% possuem fossas sépticas, 63,6% possuem fossas rudimentares, 5% possuem 

valas e 9,1 não possui instalação sanitária. 

 

Segundo o IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social em relatório referente ao ano de 2007 há 112 ligações 

residenciais para atendimento de esgoto pela SANEPAR. 

 

 

 



 

 

8.4.3.6.2 Coleta e Reciclagem de Lixo 

 

De acordo com o Caderno de Informações de Saúde da Secretária 

Executiva do Ministério da Saúde em pesquisa realizada no ano de 2000, 64,3% do 

município de Mandirituba conta com coleta de lixo, enquanto que 26,1% é queimado 

(na propriedade), 5,0% é enterrado (na propriedade) e os outros 2,3% recebem 

destinos não identificados.  

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Mandirituba, a quantidade de lixo 

domiciliar é equivalente a 1,9 toneladas/dia que é destinado ao aterro municipal de 

Curitiba. A quantidade de resíduos recicláveis é de 445.500 toneladas/ano, 

proveniente de coleta informal. E ainda 52.800 toneladas/ano de resíduos vegetais. 

 

8.4.3.6.3 Energia Elétrica 

 

De acordo com o IPARDES em pesquisas de 2007, Mandirituba tem 3.014 

consumidores residenciais na área urbana, com consumo de 4.751 MWh, 3.377 

consumidores rurais, com consumo de 8.987 MWh, 125 consumidores do setor 

secundário, com consumo de 16.729 MWh e 343 consumidores comerciais, com 

consumo de 4.126 MWh e 112 consumidores de outras atividades, com consumo de 

2.170 MWh 

 

A média de consumo de energia elétrica residencial por consumidor é de 

2.148 Kwh e a média de consumo de energia elétrica industrial é de 133.832 Kwh. 



 

 

8.4.3.7 MOBILIDADE 

 

Para a descrição da área e para fins de comparação foi tomado como ponto 

referencial o aterro da Caximba, uma vez que os dados de transporte dos resíduos 

urbanos da RMC se referem a este aterro. Este estudo busca comparar o acréscimo 

ou decréscimo em recursos a serem dispensados no transporte destes resíduos e a 

situação atual das vias de acesso às áreas indicadas. 

 

A área, situada no município de Mandirituba, localiza-se no sul da região 

metropolitana, assim como o atual aterro. A ligação natural entre esta e as demais 

áreas com o maior centro gerador de resíduos domésticos se dá pelo trecho urbano 

da antiga BR-116, que atualmente recebe obras de urbanização e terá sua 

capacidade de tráfego elevada, e pelo trecho rodoviário da BR-116 que liga o 

Paraná aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A figura 01 ilustra a 

localização das três áreas, as principais rodovias no entorno e as cidades próximas. 

 

8.4.3.7.1 Acessos Locais 

 

A área de estudo no município de Mandirituba está localizada no sul da 

Região Metropolitana de Curitiba, próxima à margem da BR-116, no sentido Curitiba 

– Porto Alegre. Esta área, apesar de fácil acesso a partir da BR-116, localiza-se em 

um trecho relativamente distante da maior geradora de resíduos e obrigaria os 

caminhões de transporte de lixo a transitarem por um longo período nesta rodovia. O 

acesso da área está localizado a aproximadamente seis quilômetros e meio ao sul 

da malha urbana do município de Fazenda Rio Grande. 

 

Neste trecho a rodovia BR-116 é de pista simples, mas bem sinalizada e 

com terceira faixa nos aclives, no entanto apresenta um fluxo de veículos bastante 

intenso com riscos de acidentes de trânsito que tornam o fluxo de veículos lento e 

causam engarrafamentos (Figura 8.34). 

 



 

 

 
Figura 8.34 - Acidentes na BR-116 freqüentemente causam engarrafamentos e dificultam o 
tráfego na região. 

 

8.4.3.7.2 Movimentação de Veículos 

 

Conforme a Prefeitura Municipal de Curitiba, no segundo semestre de 2007, 

a média diária de veículos que se dirigiram ao Aterro Municipal da Caximba era de: 

• 389 veículos por dia (segunda a sábado); 

• 50 veículos por dia (domingo). 

 

Com base nestes valores, é possível estimar uma média mensal de 10.314 

veículos. Os tipos de veículos que atualmente são utilizados para descarga no Aterro 

Sanitário da Caximba são variáveis. Dentre eles podem ser citados: 

• Caminhões com caçamba compactadora de lixo, semi-pesados e pesados; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados com caçamba do tipo basculante; 

• Caminhões poliguindaste, equipados com caçamba removível, do tipo brooks; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados equipados com carroceria; 

• Caminhões leves, semi-pesados e pesados do tipo baú; 

• Caminhões equipados com carreta de grande porte; 

• Caminhões do tipo roll on roll off; 



 

 

• Caminhões do tipo walking floor, com assoalho móvel; 

• Caminhonetas; 

• Furgões e veículos leves do tipo utilitários. 

 

O peso bruto dos veículos (veículo + carga) varia de 3 toneladas (para 

veículos utilitários, de empresas particulares) a 45 toneladas (para carretas de 

grande porte, a exemplo das utilizadas pelas Prefeituras de Campo Largo e 

Colombo, que possuem estação de transbordo). 

 

Estima-se neste primeiro momento, este dimensionamento para a 

adequação da malha viária em qualquer uma das áreas que venha a ser escolhida 

para a implantação do empreendimento. 

 

Segundo Santos (1993), a RMC seguirá concentrando porções cada vez 

mais expressivas da população estadual; assim, enquanto o Paraná deverá ter um 

acréscimo de cerca de 1.500.000 habitantes até 2010 (passando para 10.500.000); 

a população da Região Metropolitana de Curitiba deverá atingir aproximadamente 

3.900.000 habitantes. Tais dados, associados ao crescimento e bom momento 

econômico mundial, devem ser levados em conta no dimensionamento do acesso ao 

futuro empreendimento, pois a geração de resíduos tende a crescer de forma 

acentuada com o aumento do consumo. 

 

Outro fator a ser analisado neste estudo é a privatização já realizada da BR-

116. Com isso, espera-se que as condições de tráfego melhorem nesta rodovia, mas 

também, deve-se levar em consideração a eminente implantação de praças de 

pedágio na RMC, o que afetaria o custo do transporte dos resíduos. Além disso, 

deve-se ponderar a existência de um projeto de duplicação da rodovia, que ampliará 

a capacidade de tráfego. 

 

Para fins de comparação e investimento em transporte de resíduos, seguem 

alguns valores de quilometragem a serem percorridos em cada área. Essa 



 

 

comparação tem como linha de base a distância percorrida atualmente para 

deposição de resíduos no aterro da Caximba, os números médios de veículos que 

se dirigem ao local e as distâncias entre as prováveis áreas e a entrada do atual 

aterro na BR-116. 

 

A Tabela 8.50 demonstra as distâncias entre as áreas e a entrada do aterro 

da Caximba, e as novas distâncias a serem percorridas para depositar os resíduos 

com base na atual distância. 

 
Tabela 8.50 - Distâncias entre as áreas e a entrada do aterro da Caximba, e novas distâncias a 
serem percorridas com base na atual distância. 

  
DISTÂNCIAS APROXIMADAS 

(em quilômetros) 

Local Acesso Área até 
BR-116 

Área até 
entrada da 
Caximba 

Diferença a ser 
percorrida até o 

novo aterro 
Rua Jorge Tortato 3.2 4.2 3.2 CURITIBA 
Caximba 3.7 3.7 3.7 

MANDIRITUBA BR-116 1.9 15.4 15.4 
BR-116 6 17.5 17.5 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Quirino Leal 5.2 14 14 
 

De acordo com os valores médios de veículos que se dirigem ao aterro da 

Caximba, apurados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em um ano 

aproximadamente, 10.300 veículos pesados transportam o resíduo urbano. 

 

Considerando os quilômetros excedentes que serão percorridos para as 

novas áreas, a mudança de lugar do aterro gerará um custo adicional na deposição 

dos resíduos (Tabela 8.51). 

 



 

 

Tabela 8.51 - Custo adicional na deposição dos resíduos com a mudança de lugar do aterro. 

Local Acesso 
Diferença 

percorrida até 
o novo aterro 
(quilômetros) 

Número 
de 

veículos 
por ano 

Quilômetros 
adicionais 

por ano 

Custo 
adicional 

com 
diesel/ano* 

Rua Jorge Tortato 3.2 10.300 32.960 R$   23.621,33 CURITIBA 
Caximba 1.9 10.300 19.570 R$   14.025,17 

MANDIRITUBA BR-116 15.4 10.300 158.620 R$ 113.677,67 
BR-116 17.5 10.300 180.250 R$ 129.179,17 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Q. Leal 14 10.300 144.200 R$ 103.343,33 
* Base de cálculo: consumo médio de 3 km/L, preço estimado do diesel: R$ 2,15. 

 

Além do custo gerado pelo maior consumo de combustível, também se deve 

considerar a emissão adicional de CO2. A tabela 8.52 demonstra o incremento na 

emissão de CO2 com a mudança de local de deposição dos resíduos domésticos na 

RMC (fonte de cálculo: MDL). 

 
Tabela 8.52 - Incremento na emissão de CO2 com a mudança de local de deposição dos 
resíduos domésticos na RMC. 

Local Acesso Quilômetros adicionais 
por ano 

Emissão adicional de CO2
* 

(Ton.CO2/ano) 

Rua Jorge Tortato 32.960 29,6 CURITIBA 
Caximba 19.570 17,61 

MANDIRITUBA BR-116 158.620 142,76 
BR-116 180.250 162,22 FAZENDA 

RIO GRANDE Rua São João Q. Leal 144.200 129,78 
* Base de calculo MDL. 

 

8.4.3.7.3 Acessos Locais 

 

O acesso da área de estudo pela rodovia BR-116 é em um local com boa 

visibilidade, pista lateral implantada e sem pavimentação. Nas figuras 8.35 e 8.36 é 

possível observar este acesso à área a partir da rodovia. 

 



 

 

 
Figura 8.35 - Acesso a área de Mandirituba. Notar pista marginal implantada. 

 

 
Figura 8.36 - Acesso da área de Mandirituba. Notar pista marginal implantada. 

 

A partir da BR-116, o acesso da área de estudo, com aproximadamente 

1.900 metros, é feito por uma estrada rural sem pavimentação, com largura 

adequada, e tráfego considerado de pequeno a moderado. Este caminho atende 

parte da área rural de Mandirituba e diversas serrarias estabelecidas próximas ao 

possível local de implantação do empreendimento. Este acesso necessita de 



 

 

pavimentação, obras de drenagem, sinalização e implantação de um viaduto ou 

trincheira na rodovia BR-116. As figuras 8.37 e 8.38 ilustram o acesso à área. 

 

 
Figura 8.37 - Acesso para a área de Mandirituba. O percurso em azul totaliza 1.900 m. 

 

 
Figura 8.38 - Aspecto atual da estrada rural que acessa a área de estudo. 



 

 

8.4.3.8 EDUCAÇÃO 

 
A educação está bem estruturada com disponibilidade de vagas para adultos 

e crianças, merenda, bom transporte escolar e professores. Segundo o IPARDES 

Mandirituba apresenta dados referentes à educação sendo: 
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8.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO BIÓTICO 

 

 

8.5.1 VEGETAÇÃO 
 

 

A região sul do Brasil possui três significantes formações florestais que 

predominam na paisagem de leste para oeste: a Floresta Ombrófila Densa 

conhecida como Floresta Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista, também chamada de 

Floresta com Araucárias e a Floresta Estacional Semidecidual; cada uma ocupando 

diferentes territórios de acordo com as condições de relevo, clima e geologia, 

formando, onde seus limites misturam-se, novas manchas de vegetação. Essa 

riqueza e diversidade florestal são consideradas como área de Domínio da Mata 

Atlântica (BACKES; IRGANG, s/d). 

 

 O Bioma Mata Atlântica é categorizado como Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal. Apesar da devastação ocorrida ao longo dos anos, este bioma 

ainda abriga uma das mais altas taxas de biodiversidade de todo o planeta (cerca de 

20.000 espécies de plantas e grande riqueza de vertebrados) (SPVS, 2007). 

Originalmente distribuía-se em cerca de 200.000 km2, ocorrendo no Paraná em 40% 

da superfície, Santa Catarina em 31%, Rio Grande do Sul em uma área de 25% e 

em manchas esparsas no sul de São Paulo (3%), estendendo-se até o sul de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro (1%) (CARVALHO, 1994). 

 

 A Floresta Ombrófila Mista faz parte do Bioma Mata Atlântica e tem a 

Araucaria ngustifólia ou pinheiro do Paraná como a espécie dominante deste 

ecossistema. A Floresta com Araucárias ocupava originalmente cerca de 73.380 km2 

do território do Paraná (SPVS, 2007; REDEPROUC, 2007). 

 

 A Região da Floresta Ombrófila Mista é exclusiva do Planalto Meridional 

Brasileiro, com disjunções em áreas elevadas das serras do Mar e Mantiqueira. 
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Ocorre sob um clima ombrófilo, com temperatura média de 18ºC, mas com alguns 

meses bastante frios, com médias inferiores aos 15ºC (MAACK, 1968). As áreas 

ocupadas por esta Floresta apresentam valores de precipitação média situados entre 

1500 e 1750 mm anuais (KLEIN, 1960). 

 

 A composição florística deste tipo de vegetação sugere em face da altitude e 

da latitude do Planalto Meridional, uma ocupação recente a partir de refúgios 

altomontanhosos, apresentando quatro formações diferentes: Aluvial (em terraços 

antigos situados ao longo dos flúvios); Submontana (de 50 até mais ou menos 400 

m de altitude); Montana (de 400 até mais ou menos 1000 m de atitude), e Alto 

Montana (quando situadas acima de 1000 m de altitude). 

 

 Maack (1981) lista importantes espécies em associação com a araucária, 

sendo elas: Ocotea porosa (imbuia), Ilex paraguaiensis (erva-mate), pteridófitas 

como Dicksonia sellowiana (xaxim-bugiu ou xaxim-gordo) e Hemitelia setosa 

(samambaia-açu); canelas como Nectandra sp. Nees, Persea venosa Nees e Ocotea 

pretiosa Nees (sassafrás); leguminosas como Dalbergia brasiliensis (jacarandá), 

Machaerium sp. (caviúna) e ngust polyphylla (monjoleiro); meliáceas como Cedrela 

fissilis Vell. E Cedrela sp. (cedro-rosa); mirtáceas como Britoa sellowiana Berg. 

(guabiroba-legítima) e Campomanesia xanthocarpa Berg. (guabiroba-da-serra); outra 

conífera duas espécies, Podocarpus lambertii Kl. E Podocarpus sellowii Klotzsch, 

conhecidas popularmente como pinheiro-bravo; a bombacácea Chorisia speciosa St. 

Hil. (paineira) e outra espécie com ampla distribuição nesta floresta, Balfourodendron 

riedelianum Engl. (pau-marfim ou pau-liso). 

 

 Atualmente, a Floresta com Araucárias apresenta menos de 1% da sua 

cobertura original que mantém as características de uma floresta primitiva. Já os 

remanescentes secundários e descontínuos somam apenas 14,6%. Esta situação é 

agravada, ainda hoje, pela exploração ilegal da madeira e pela transformação da 

floresta em áreas agrícolas e reflorestamentos de espécies exóticas como o Pinus 

sp., intensificando o isolamento destes remanescentes, havendo a mesma pressão 
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sobre os campos naturais associados a esta Floresta (SPVS, 2007; REDEPROUC, 

2007). Entre os fatores responsáveis pela intensa redução da área de distribuição, 

estão a ocupação agrícola, o extrativismo vegetal e a instalação de 

empreendimentos agropecuários, associados à ausência de práticas adequadas e 

orientadas para o uso do solo (KOZERA; DITTRICH; SILVA, 2006). 

 

 Nas margens dos rios são encontradas as Matas Ciliares. Neste ambiente, 

onde a presença da araucária é mais rara, predominam espécies adaptadas a 

terrenos úmidos, como o branquilho, os cambuís e o jerivá, e existe a formação dos 

campos de várzeas (áreas baixas junto as margem dos rios sujeitas a alagamentos 

naturais), que da mesma forma que os campos naturais possuem espécies de 

plantas características deste ambiente. 

 

 A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possui a maior área rural entre as 

regiões metropolitanas brasileiras e apresenta modos singulares de expressão do 

rural. A heterogeneidade sociocultural que a compõe se estabelece sobre uma base 

marcada pela diversidade físico-natural (geológica, climática, geomorfológica, 

pedológica e biológica) de ocupação caracterizada por diversidade étnica e 

diferentes ciclos econômicos (DIAS; SANTOS, 2007). Os municípios escolhidos para 

participarem deste estudo foram Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mandirituba. 

 

 

8.5.1.1 Curitiba 

 

O Município de Curitiba, capital do Estado do Paraná, localiza-se Primeiro 

Planalto Paranaense, na sua parte menos ondulada, no também denominado 

Planalto Curitibano. Ocupa o espaço geográfico de 432,17 km² de área na latitude 

25º25’40”S e longitude 49º16’23”W. O litoral dista 70 quilômetros da cidade. O 

município tem uma extensão norte-sul de 35 km e leste-oeste de 20 km. 
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 Seu relevo é levemente ondulado. A altitude média da cidade é de 934,6 m 

acima do nível do mar, variando entre os valores mínimo e máximo de 900 e 1.000 

m, aproximadamente. Há cadeias montanhosas e conjuntos de elevações rochosas 

em todo o entorno do município, sendo o mais notável e imponente, a Serra do Mar, 

localizada a leste e que separa o Planalto do litoral do Paraná. 

 

 Curitiba é a capital mais fria do Brasil, a média das mínimas em julho é 8,4°C, 

a média das máximas é 26,2°C em fevereiro. A média anual é 16,5°C. A precipitação 

é menor no inverno, todavia não há estação seca definida ao longo do ano. 

 O clima é subtropical úmido, sem estação seca, com verões suaves e 

invernos relativamente frios, pela classificação de Köppen, segundo a qual, seria do 

tipo Cfb (mesotérmico úmido com verões frescos) (MAACK, 1981). Em razão da 

proximidade do mar, a maritimidade tem grande influência no clima local, sendo 

responsável por suavizar as ondas de frio do inverno e evitar dias de calor intenso 

no verão, e tornar a cidade muito úmida, uma vez que praticamente todos os dias a 

umidade relativa alcança pelo menos 90% no período noturno. O clima não é muito 

constante, sendo comum observar variações sensíveis em um único dia, com 

temperaturas oscilando entre 7°C e 30°C, inclusive com possibilidade de chuvas, sol 

e neblina no mesmo dia. A temperatura média anual é de 16,5°C, com amplitude 

térmica anual de aproximadamente 7°C, sendo 12,3°C a temperatura média no mês 

mais frio (julho) e 22,6°C no mês mais quente (fevereiro). 

 

 Sua população municipal é de 1.797.408 habitantes, sendo a maior cidade do 

sul e a sétima maior do país. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é formada 

por 26 municípios e possui 3.335.588 habitantes. 

 

 O Município de Curitiba está situada no domínio vegetacional denominado 

Floresta Ombrófila Mista, composto por estepes gramíneo-lenhosas pontuadas por 

capões de Florestas com Araucária, além de outras formações, como várzeas e 

matas ciliares. Na vegetação local ainda aparecem remanescentes de ngustifó 

ngustifólia (pinheiro-do-Paraná), que resistiram aos tempos atuais.  
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• Descrição da área em Curitiba 
 

 A área de estudo está localizada na porção sul – sudoeste da cidade, distante 

aproximadamente vinte quilômetros do centro de Curitiba, próximo à divisa com o 

município de Fazenda Rio Grande. Um quilômetro ao sul da área de estudo localiza-

se o aterro sanitário da Caximba. 

 

 Mesmo contendo uma porção da mata ciliar do rio Barigui em seu limite, a 

área situa-se em uma região bastante antropizada. Como é possível visualizar na 

Figura 8.1, além do aterro da Caximba ao sul, estão próximos à área: a noroeste a 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR); a oeste a cidade de Araucária; a 

sudeste a cidade de Fazenda Rio Grande, a leste a rodovia BR-116, a nordeste um 

gasoduto da REPAR e ao norte a cidade de Curitiba. 

 



 

  6 

 
Figura 8.1 - Entorno próximo da área de estudo em Curitiba. Pode-se perceber que a área 
encontra-se localizada em um local bastante antropizado e com poucas características 
naturais (Fonte Google Earth, 2008). 

 

 Segundo a COMEC e a EMATER, o município de Curitiba, conta com uma 

área total de 43.000 hectares, e aproximadamente 1% de vegetação nativa 

remanescente. A área de estudo reflete esta situação, o local é dominado por lavras 

de argila, olarias, pequenas áreas cultivadas, plantios de gramíneas para fins de 

ajardinamento, poucas chácaras e residências. 

 

 No limite nordeste da área, existe um capão com araucárias bastante alterado 

com quase 600 metros de comprimento e largura variando de 10 a 30 metros, com 

uma área aproximada de 2 hectares. Este fragmento já bastante alterado, atua como 

uma barreira vegetacional entre a área e um gasoduto que passa pelo capão. Nesta 

área foram encontrados indícios da atuação de coletores de pinhão e lixo. 

 

 Partindo do limite noroeste do capão, encontra-se uma mata ciliar de um 

pequeno curso de água que corre no sentido oeste, em direção a cavas de argila 
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alagadas e ao rio barigui. Essa mata ciliar apresenta em torno de 900 metros de 

comprimento e larguras que variam de 10 a 30 metros. 

 

 Próximo ao rio Barigui, no limite oeste da área, encontram-se várias cavas 

alagadas, vegetação ciliar bastante alterada, e áreas de várzea. Próximo a esta área 

forma-se uma vegetação campiforme alagadiça. No centro da área existe um 

fragmento vegetacional secundário, no estágio inicial de regeneração natural com 

aproximadamente 500 metros de comprimento que emoldura uma grande olaria e 

áreas de extração de argila. Existem dois outros pequenos fragmentos do estágio 

sucessional capoeira, bastante alterados, no limite sudoeste da área, com 

aproximadamente dois hectares e meio. 

 

 No interior da área, existem diversos pequenos tanques e açudes, vários 

caminhos e algumas pequenas plantações de grama, milho, etc. As Figuras 8.2 a 8.7 

ilustram a atual da área e a cobertura vegetal da área.  
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Figura 8.2 - A atual cobertura vegetal na área de estudo é bastante escassa e isolada. As 
diversas olarias presentes na área, utilizam vastas porções de terreno para a extração de argila 
(Fonte Google Earth, 2008). 
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Figura 8.3 - Porção nordeste da área de estudo. Notar a grande quantidade de lavras de argila, 
olarias e caminhos (Fonte Google Earth, 2008). 

 

 
Figura 8.4 - Porção sudoeste da área de estudo. Notar a grande quantidade de lavras de argila, 
olarias e caminhos (Fonte Google Earth, 2008). 
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Figura 8.5 - Aspecto da extração de argila na área. Ao fundo o capão com araucárias. 

 

 
Figura 8.6 - Vista geral da área. Ao fundo a refinaria REPAR e o município de Araucária. 
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Figura 8.7 - Regeneração natural inicial e espécies exóticas nas lavras de argila abandonadas  

 

A área prevista para implantação do empreendimento encontra-se 

antropizada e destina-se atualmente a exploração de argila para suprir as várias 

olarias localizadas no local e no entorno próximo. Em virtude deste uso atual, 

grandes porções do terreno apresentam solo exposto ou com a vegetação em um 

estágio inicial de sucessão.  

 

O mosaico de uso atual do solo e o nível de antropismo apresentado no sítio 

sugerem que a vegetação da área não representa impedimento à implantação do 

empreendimento. 
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8.5.1.2 Mandirituba 

 

 O Município de Mandirituba localiza-se na latitude 25º46’44’’ S e longitude 

49º19’30’’ W, com altitude média de 840 m e área total de 379,179 km², distando 45 

km de Curitiba (DIAS; SANTOS, 2007). De acordo com Köoppen, a classificação 

climática da região pertence ao clima Cfb, subtropical úmido, sem estação seca 

definida, com temperaturas médias do ano e dos meses mais frios e quentes, 

respectivamente, de 20º C, 13º C e 23º C e precipitação pluviométrica média anual 

de 1400 mm, segundo dados do IAPAR (1994) (MOURA, PEGORARO, 2006). Sua 

população estimada em 2004 era de 19.695 habitantes (DIAS; SANTOS, 2007). 

 

 Mandirituba é vocábulo indígena que significa "lugar onde há muitas abelhas", 

colmeal. Do tupi manduri: manduri; e tyba: abundância, grande quantidade. O termo 

manduri é a designação comum a diversas espécies de abelhas sociais brasileiras 

do gênero Melipona, da subfamília dos meliponíneos, que também são conhecidas 

como jandaíra. 

 

 Na região de Mandirituba restaram poucas formações primárias, 

predominando as formações alteradas onde houve intervenção humana para uso 

com fins agropecuários e florestais, descaracterizando a vegetação primitiva (IBGE, 

1990). A área está enquadrada na região fitogeográfica da Floresta Ombrófila Mista 

Montana. O Município dispõe de recursos hídricos abundantes (DIAS; SANTOS, 

2007). 

 

 A agricultura e a produção de aves são as principais atividades econômicas 

do Município. Mandirituba se destaca como um dos poucos municípios do Brasil que 

teve aumento em sua população na área rural (DIAS; SANTOS, 2007). 

 

 Na região podem ser encontradas espécies pertencentes à família Asteraceae 

(gêneros Vernonia, Baccharis e Eupathorium); espécies das famílias Poaceae e 

Melastomataceae; da família Pteridaceae (Pteridium aquilinum); Anacardiaceae 



 

  13 

(Schinus terebenthifolius Raddi); família Aquifoliaceae (Ilex paraguaiensis St. Hil.), 

família Lauraceae (Ocotea puberula Ness.); família Rosaceae (Prunus brasiliensis 

(Cham & Schl) D. Dietr.), família Myrsinaceae (Rapanea ferruginea Ruiz et. Pevon), 

família Leguminosae-Mimosaceae (Mimosa scabrella (Bentham), família 

Araucariaceae (Araucaria angustifolia), famílias Sapindacea, Meliacea, 

Flacourtiacea, família Euphorbiaceae (Sebastiana commersoniana (B.) Smith & 

Dours), família Verbenaceae (Vitex cf. megapotamica); entre outras (PEGORARO; et 

al., 1999). 

 

 

• Descrição da área em Mandirituba 
 

 A área amostrada em Mandirituba localiza-se seis quilômetros a noroeste da 

sede do município e aproximadamente 35 quilômetros do centro da cidade de 

Curitiba (Figura 8.8). 
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Figura 8.8 - Área de estudo localizada a noroeste da sede do município de Mandirituba (Fonte 
Google Earth, 2008). 

 

 Apresenta características naturais significativas, dado o verdadeiro mosaico 

de uso de solo no local, típico desta região no estado. O local é composto por 

pequenas e médias propriedades rurais, que se utilizam do solo para agricultura, 

pecuária, criação de peixes, reflorestamento, áreas de recreação, como chácaras, 

meliponicultura, etc.  

 

 A existência deste mosaico de uso do solo favorece a diversidade de 

ambientes no local. A vegetação natural é composta por diversas fisionomias, 

distintos estágios sucessionais e idades. Apesar dos fragmentos florestais serem de 

vegetação secundária, apresentam vários remanescentes florestais em estágio 

avançado de sucessão ecológica, além de áreas de banhado, matas ciliares e 

povoamentos florestais. A araucária domina a paisagem, criando um cenário 

tipicamente sul paranaense. 
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 A existência de fragmentos florestais, matas ciliares, cursos de água e áreas 

alagadas possibilita o estabelecimento de ferramentas para implantação de 

corredores ecológicos na área. Essas áreas naturais, associadas ao uso econômico 

atual e a ferramentas de conservação de terras privadas, podem tornar essa região 

em um mosaico paisagístico interessante. As Figuras 8.9 a 8.14 ilustram a situação 

encontrada na área atualmente. 

 

 
Figura 8.9 - Área de estudo localizada Mandirituba. Notar o mosaico de uso do solo no local 
(Fonte Google Earth, 2008). 
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Figura 8.10 - Aspecto do atual uso do solo na área de estudo. 

 

 
Figura 8.11 - A área de estudo é um mosaico de diferentes usos de terra. 
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Figura 8.12 - Além de agricultura pequenos fragmentos ocupam a área. 

 

 
Figura 8.13 - O cultivo de Glycine max domina a área do empreendimento. 
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Figura 8.14 - Ao fundo observa-se o maior fragmento florestal encontrado na área, com 
aproximadamente 50 hectares. 

 

O interior do fragmento florestal é heterogêneo, a porção norte apresenta uma 

estrutura arbórea de maior porte, com vários indivíduos de Araucaria angustifolia. A 

porção sul apresenta uma vegetação de menor porte e o numero de pinheiros nesta 

área é menor. Dado o histórico de ocupação da região, não é possível afirmar se 

isso se deve em função do solo, ou antropismo. O fragmento apresenta uma 

estrutura evoluída, ocorrendo na periferia espécies como o Pinheiro-brabo 

(Podocarpus lamberti), Aroeira (Schinus therebinthifolius) e Capororoca (Rapanea 

ferruginea). Na porção centro-norte apresenta desenvolvimento complexo, com 

agrupamentos de pinheiros que dominam a cobertura superior. O estrato médio é 

representado pela aroeira e exemplares velhos de pinheiro-brabo, erva-mate, uvaia 

(Eugenia pyriformis) e canelas. 

 

 Diversas Myrtaceae formam um estrato mais baixo, o qual em lugares mais 

úmidos pode ser geralmente ocupado por uma ou mais espécie de Eugenias, de 

casca lisa, que periodicamente apresenta processo de descamação.  
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A área prevista para implantação do empreendimento apresentou um mosaico 

de diferentes formas de destinação do solo e coberturas vegetais. Além de 

fragmentos de vegetação natural em diversos estágios sucessionais, a área é 

dominada pelo cultivo agrícola, principalmente soja. 

 

Devido a estas áreas ocupadas pela agricultura, o empreendimento pode ser 

locado no terreno de forma que não haja supressão de vegetação natural. Desta 

forma, a vegetação local não representa embaraço à implantação do 

empreendimento. 

 

 

8.5.1.3 Fazenda Rio Grande 

 

 O Município Fazenda Rio Grande localiza-se no Primeiro Planalto 

Paranaense, entre as coordenadas 25°37’S, 49°17’W e pertence à Bacia 

Hidrográfica do Alto Iguaçu. Sua altitude varia de 870 m a 920 m e dista 26 km de 

Curitiba. 

 

 Seu clima Cfb (subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas 

pouco freqüentes, com tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, 

sem estação seca definida) somado a presentes fatores mesológicos proporciona 

temperatura média anual de 22°C, nos meses mais quentes e de 18 °C nos mais 

frios (FERREIRA, 1999). Sua pluviosidade média anual é de 1410,1 mm. 

 

 A sua vegetação é composta principalmente pela Floresta Ombrófila Mista ou 

floresta caracterizada pela presença da Araucaria angustifolia (Bertoll.) O. Kuntze, 

conhecido popularmente por pinheiro-do-Paraná. Essa espécie imprime uma 

fisionomia típica à região, predominando absoluta no estrato superior nos 

remanescentes em quase toda a área de ocorrência (GAIOTTO; ACRA, 2005). 
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 A formação de Araucaria angustifolia é descrita como parte constitutiva 

especial da floresta pluvial subtropical, cujo desenvolvimento relaciona-se 

intimamente à altitude. No Paraná, seu limite inferior normal de crescimento é 

registrado aos 500 m de altitude (GAIOTTO; ACRA, 2005). 

 

 

• Descrição da área em Fazenda Rio Grande 
 

 A área de estudo localiza-se aproximadamente a 3 quilômetros a sudeste da 

sede do município de Fazenda Rio Grande e 27 quilômetros ao sul do centro de 

Curitiba (Figura 8.15). 
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Figura 8.15 - Área de estudo localizada a sudeste da sede do município de Fazenda Rio Grande 
(Fonte Google Earth, 2008). 

 

 A área atualmente destina-se em sua maior parte ao plantio de soja. São três 

blocos destinados a esta cultura, separados entre si por estreitas faixas de 

vegetação nativa e pequenas matas ciliares. As áreas destinadas aos plantios de 

soja representam aproximadamente 160 hectares. 

 

 O restante da área é ocupado por áreas de vegetação natural, entre elas um 

expressivo capão com araucárias no limite sul da área com aproximadamente 30 

hectares, matas ciliares e capoeiras. Também ocorrem na área alguns exemplares 

de eucaliptos. A figura 8.16 ilustra a atual ocupação da área. 
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Figura 8.16 - Ocupação atual da área de estudo localizada no município de Fazenda Rio Grande 
(Fonte Google Earth, 2008). 

 

 Apesar de contar com um fragmento florestal interessante e em sua divisa 

nordeste haver um grande fragmento florestal, a área está ameaçada pelo avanço 

da malha urbana da cidade de Fazenda Rio Grande. Provavelmente essa área será 

loteada nos próximos anos. Em uma eventual implantação do empreendimento, 

seria interessante nas medidas compensatórias prever um incremento na 

conectividade entre o fragmento florestal na porção sul da área e o fragmento 

vizinho a nordeste. As figuras 8.17 a 8.19 mostram os aspectos de ocupação da 

área atualmente. 
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Figura 8.17 - Vista do plantio de soja no centro da área. 

 

 
Figura 8.18 - Vista do limite sul da área. 
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Figura 8.19 - Vista geral da área. Notar ao fundo o fragmento na porção sul. 

 

 
Figura 8.20 - Vista geral da área. Ao fundo o fragmento no limite nordeste. 
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Figura 8.21 - Vista do fragmento centro sul da área. 

 

 
Figura 8.22 - Aspecto do interior do fragmento centro sul. 
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Atualmente a área pretendida para implantação do empreendimento é 

destinada em grande porção ao cultivo agrícola. Os fragmentos vegetais naturais 

encontram-se limitados as áreas marginais aos cursos de água e a porção sul da 

propriedade. 

 

Essa conformação permite utilizar as áreas atualmente cultivadas para a 

implantação do empreendimento, não havendo necessidade de supressões de 

vegetação. A vegetação da área de estudo não é problema quanto à implantação do 

empreendimento, podendo servir como barreira vegetal para segmentação da área 

com as áreas vizinhas. 
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8.5.1.4 Considerações Finais 

 

 Durante as fases de campo deste estudo, efetuaram-se levantamentos 

expeditos nas três áreas, com objetivo de subsidiar esta descrição. Os estudos 

realizados nesses capões indicaram uma similaridade entre elas, principalmente os 

fragmentos de Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Essa semelhança pode ser 

explicada pela relativa proximidade entre essas comunidades vegetais e pressão 

antrópica semelhante. O fragmento na área de Curitiba, apresentou alterações 

antrópicas mais acentuadas.  

 

As vinte espécies e quatorze famílias citadas na tabela a seguir foram 

identificadas nas áreas de estudo. 

 

Nome comum Nome Científico Família 

amarelinho Terminalia brasiliensis Combretaceae 

aroeira Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 

branquinho Sebastiana commersoniana  Euforbiaceae 

bugreiro Lithraea molleoides Anacardiaceae 

cambará Gochnatia polymorpha Compositae 

cambuim Myrciaria tenella Myrtaceae 

canela Nectandra sp Lauraceae 

capororoca Rapanea ferruginea Myrsinaceae 

erva-mate Ilex Paraguaiensis Aquifoliaceae 

fumo-bravo Solanum erianthum Solanaceae 

guamirim Myrceunia grisea Myrtaceae 

imbuia Ocotea porosa Lauraceae 

mamica Fagara rhoifolium Rutaceae 

maria-mole Diatenopteryx sorbifolia Sapindaceae 

miguel-pintado Matayba elaeagnoides Sapindaceae 

murta Chrysophyllum dusenii Sapotaceae 
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pimenteira Schinus molle Anacardiaceae 

pinheiro Araucaria angustifolia Araucariaceae 

pinheiro-bravo Podocarpus lambertii Podocarpaceae 

vassourão-preto Vernonia discolor Compositae 

 

 

 Não é previsto a supressão de vegetação, o que corrobora para a viabilidade 

de implantação do empreendimento em qualquer uma das três áreas, desde que 

realizadas todas as atividades necessárias para a proteção do meio ambiente, 

através das medidas mitigadoras e compensatórias. 
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8.5.2 Fauna 
 

8.5.2.1 Mastofauna 

 

 A Floresta Ombrófila Mista, também conhecida por Floresta com Araucária, é 

um ecossistema do Bioma Mata Atlântica, característico da região sul do Brasil (nos 

Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e de algumas áreas da 

região Sudeste, que abriga uma grande variedade de espécies, algumas das quais 

só são encontradas nesse ambiente (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

 

 Sua fisionomia natural é caracterizada pelo predomínio da espécie Araucaria 

angustifolia, pertencente à família Araucariaceae, árvore de grande porte 

popularmente conhecida como pinheiro-do-Paraná ou pinheiro-brasileiro 

(APREMAVI, 2008). Mesmo sendo uma espécie exclusiva da Floresta Ombrófila 

Mista, o pinheiro-do-Paraná também ocorre em áreas de tensão ecológica com a 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa (FLORA E FAUNA, 

2008). Esta formação florestal ocorria em maciços descontínuos nas partes mais 

elevadas das Serras do Mar, Paranapiacaba, Bocaina e Mantiqueira, nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também na Argentina (APREMAVI, 

2008). 

 

 A Floresta Ombrófila Mista ocupava, originalmente, 200.000 Km2, estando 

presente em 40% do Paraná, 30% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do Sul. 

No Estado do Paraná, oito milhões de hectares eram cobertos por Florestas com 

Araucária. Hoje, restam aproximadamente 60 mil hectares em acelerado grau de 

devastação, ocasionados pela agricultura, agropecuária, reflorestamentos com 

espécies exóticas, cidades, represas e manejo inadequado (APREMAVI, 2008; 

FLORA E FAUNA, 2008). Desta floresta não restou nem 1% de sua cobertura 

vegetal original. 
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 A palavra capão, muito usada quando se fala em araucária, tem origem 

indígena e significa mata redonda. Os capões de pinheiros instalados sobre os 

campos situam-se nas pequenas depressões de terreno nos locais onde nascem 

fontes de água e em outros pontos cujo solo é mais favorável. 

 

 A exploração da araucária começou com a ocupação gradativa do interior no 

Sul do Brasil. Além de espaço físico para os colonos instalarem-se, também 

necessitavam de árvores para fazer suas casas, cercas, galpões, móveis, carroças, 

utensílios domésticos e lenha. O pinhão teve papel fundamental na nutrição das 

famílias e dos animais de criação. Depois vieram as lavouras de subsistência. Houve 

o aumento de vilas para cidades e a necessidade de mais alimento, aumentando-se 

as áreas de plantio. As madeireiras foram responsáveis por geração de empregos e, 

portanto, bem quistas pela população daquela época. 

 

 Algumas espécies arbóreas merecem destaque nesta floresta, entre elas a 

imbuia (Ocotea porosa), o sassafrás (Ocotea odorifera), a erva-mate (Ilex 

paraguariensis), a pitanga (Eugenia uniflora), o pinheiro-bravo (Podocarpus 

lambertii), etc. (AMBIENTE BRASIL, 2008). Neste tipo de ambiente ainda ocorrem 

cipós e epífitas, sendo também comuns os taquarais. 

 

 As áreas de Campo nativo que dividem a paisagem com os Capões de 

araucárias foram gradativamente transformadas em pastagens, áreas agrícolas e 

monoculturas, ou degradadas por manejo intensivo e inadequado (ZILLER, 2000; 

MELO, MENEGUZZO, 2001). Como conseqüência destas práticas, pode-se ter a 

perda do espaço vital de espécies endêmicas da vegetação e da fauna local, 

estando os mamíferos entre os grupos mais atingidos pelas alterações ambientais 

antrópicas. 

 

 Diferentes aspectos contribuem para o decréscimo de populações de 

mamíferos silvestres como interesse econômico; caça predatória, desportiva e de 

subsistência; transmissão de doenças por animais de criação; ataques de cães 
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domésticos; atropelamentos; queimadas; no entanto, a destruição dos ambientes 

naturais é o principal fator responsável pela perda de indivíduos e de populações de 

espécies nativas, seja pela diminuição das áreas disponíveis, pela limitação 

conferida ao deslocamento terrestre de grande parte das espécies, pelo 

envenenamento do solo e da água, ou pelo esgotamento de recursos alimentares 

que fazem com que muitas delas não consigam completar o seu ciclo de vida. Estes 

fatores contribuem para a fragilidade de muitas espécies de mamíferos, tornando-as 

mais vulneráveis (MARGARIDO; BRAGA 2004). 

 

 Os mamíferos são animais pertencentes à classe Mammalia, vertebrados 

tetrápodes que apresentam variações morfológicas, anatômicas e fisiológicas que 

lhes possibilitam a vida nos meios terrestre, aquático e aéreo (SILVA, 1994), 

difundindo-se por quase todos os habitat da Terra. De acordo com Pough, Heiser e 

Mcfarland (1999), os mamíferos modernos incluem cerca de 4.050 espécies. 

 

 A paisagem dos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de 

Curitiba apresenta ambientes naturais distintos e, ao mesmo tempo associados, 

como Campos Naturais, Banhados, Matas Ciliares, Capões de Floresta com 

Araucária (florestas úmidas perenifólias) e uma zona de contado (Ecótono) entre 

dois tipos de ecossistemas, que ocorre ao norte e a leste da Região Metropolitana, 

da Floresta Ombrófila Densa (também conhecida como Floresta Atlântica), que 

cobre a Serra do Mar, para a Floresta Ombrófila Mista, presente nos planaltos 

(MATER NATURA, 2008; CONBIO, 2008). 

 

 Este diagnóstico refere-se aos resultados obtidos durante os levantamentos 

mastofaunísticos realizados nas três áreas propostas para o futuro empreendimento 

e seu entorno, cujo objetivo foi amostrar, mesmo que de maneira expedita, as 

espécies de mamíferos que estão utilizando aqueles locais. 

 

 

• Material e Métodos 
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 Para a realização deste trabalho foram recomendadas três áreas, uma delas 

localizada no município de Curitiba e as outras duas localizadas na Região 

Metropolitana de Curitiba, nos municípios de Fazenda Rio Grande e Mandirituba 

(Figura 8.23). 

 

 
Figura 8.23 - Vista geral das áreas indicadas à implantação do 
empreendimento, localizadas na Região Metropolitana de Curitiba, 
Paraná, Brasil (FONTE: Google Earth, 2008). 

 

 

 A realização do diagnóstico mastofaunístico baseou-se em pesquisas 

pessoais de campo e em estudos realizados anteriormente na região, consistindo no 

levantamento de dados primários e secundários. 

 

 Os registros observados durante o levantamento foram fotografados com 

máquina digital da marca Canon Power Shot, modelo A520, 4.0 Mega Pixels. As 

características do ambiente e os dados coletados foram anotados em caderneta de 

campo. 
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• Levantamento de dados primários 
 

 Os dados primários foram obtidos a partir de um levantamento expedito 

realizado nas três áreas e seu entorno. As atividades de campo foram desenvolvidas 

de acordo com as técnicas convencionais para estudos mastozoológicos, incluindo 

investigação direta (registros visuais, auditivos e de restos de animais encontrados 

mortos) e por meio de métodos indiretos (vestígios) evidenciados a partir de 

pegadas, restos de alimentos, abrigos, tocas, material escatológico (fezes), 

escavações no solo, etc., que pudessem ser encontrados durante percurso a pé, 

considerando-se também resultados de entrevistas com pessoas familiarizadas com 

a região. 

 

 Os mamíferos silvestres brasileiros raramente são vistos na natureza, pois 

têm hábitos discretos, crepusculares e noturnos, sendo, portanto, os vestígios 

deixados por eles os métodos mais eficazes para detectar sua presença. As 

pegadas são os sinais de interpretação confiável mais usualmente encontradas, que 

podem fornecer identificação precisa, às vezes ao nível de espécie, e auxiliar 

diferentes estudos como uso do habitat, censos, territorialidade, etc. (MARGARIDO, 

1997; BECKER; DALPONTE, 1999; BORGES; TOMÁS, 2004). 

 

 Durante o levantamento de campo constatou-se que as áreas indicadas para 

a implantação do futuro empreendimento apresentam diferentes tipos e graus de 

alterações ambientais, sendo apuradas a presença de áreas degradadas pela 

retirada de argila para a fabricação de tijolos (Figura 8.24); áreas modificadas para o 

plantio de culturas como o milho e a soja (Figura 8.25), reflorestamentos de eucalipto 

e pinus, e remanescentes de capões nativos de Floresta com Araucária 

(Figura 8.26), conservados provavelmente, por exigências legais nas margens de 

pequenos cursos d’água, pois nas terras planas, consideradas como melhores, 

foram observadas diferentes atividades sendo desenvolvidas. 
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Figura 8.24 - Área degradada pela retirada de argila para fabricação de 
tijolos. 

 

 
Figura 8.25 - Área com plantio de soja. 
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Figura 8.26 - Capão com araucária ao fundo. 

 

 

• Levantamento de dados secundários 
 

 O levantamento das espécies foi complementado com informações 

bibliográficas referentes a trabalhos realizados anteriormente na região, assim como 

eventual consulta ao acervo do Museu de História Natural Capão da Imbuia, de 

Curitiba (MHNCI). O ordenamento taxonômico seguiu o proposto por Wilson e 

Reeder (1993). 

 

 Foram identificadas as espécies submetidas a algum grau de ameaça (de 

extinção, vulneráveis, ou em perigo), citadas pelo menos, em uma das listas oficiais: 

Lista Mundial (IUCN, 2001); Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (IBAMA, 2006); e Lista Estadual (MIKICH; BÉRNILS, 2004). 
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• Resultados e Discussão 
 

 A fauna da Floresta com Araucária é similar à da Floresta Atlântica, porém, 

devido às condições climáticas, a diversidade de espécies é menor, entretanto, 

ainda assim constitui um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade 

de espécies animais, contando com indivíduos endêmicos, raros, ameaçados de 

extinção, espécies migratórias, cinegéticas e de interesse econômico (AMBIENTE 

BRASIL, 2008; APREMAVI, 2008). 

 

 As sementes da Araucaria angustifolia servem de alimento para várias 

espécies de animais da Floresta Ombrófila Mista, sendo a principal fonte nutricional 

no inverno, quando há diminuição nos recursos alimentares disponíveis nos 

ambientes de clima subtropical. O pinhão é utilizado na dieta de vários roedores 

como cutias, pacas, capivaras, ratos-do-mato, serelepes, ouriços, entre outras 

espécies de mamíferos que desempenham importante função na manutenção da 

dinâmica natural desta floresta, constituindo-se de significativos componentes de 

dispersão destas sementes (AMBIENTE BRASIL, 2008; PREMIO REPORTAGEM, 

2008). 

 

 Segundo Fonseca et al. (1996) no Brasil ocorriam 524 espécies de 

mamíferos. Malheiros (2005) cita 630 espécies; no entanto, Reis et al. (2006), 

publicaram que foi elevado para 652 o número de espécies de mamíferos silvestres 

brasileiros, representados em 11 Ordens. 

 

 Segundo MMA (2000) o Bioma Mata Atlântica (onde estão inseridas as 

Florestas com Araucária) e o Bioma Campos Sulinos, juntos, apresentam 264 

espécies de mamíferos, sendo 60 endêmicos. Do total de espécies de mamíferos 

ocorridas no Brasil, a Lista Oficial da Fauna Brasileira (IBAMA, 2006) cita 72 como 

ameaçadas de extinção; mas, apesar dos diversos processos de alteração, 
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ambientes naturais remanescentes ainda comportam habitat para muitas espécies 

da fauna regional. 

 

 Nas áreas estudadas, a presença de canídeos e felídeos de pequeno porte foi 

registrada a partir de seus vestígios (pegadas e material escatológico). Os 

carnívoros são potencialmente vulneráveis devido à sua situação no ápice da 

pirâmide de níveis tróficos e de suas exigências ambientais. Já as espécies de 

grande porte que necessitam de grandes áreas preservadas, sofrem forte pressão 

cinegética ou sua exigência quanto às qualidades ambientais, acabam resultando 

em prejuízos à sua conservação (SCHERER-NETO, 1999). 

 

 Na Floresta com araucária são encontrados mamíferos arborícolas como 

Alouatta guariba (bugio) e Cebus sp. (macaco-prego), geralmente visualizados no 

topo das árvores altas, Sphigurus sp. (ouriço-cacheiro), Sciurus ingrami (serelepe), 

Nasua nasua (quati) e Eira barbara (irara). Bugios e ouriços debulham as pinhas 

para se alimentarem e os pinhões que caem no chão são aproveitados por Agouti 

paca (paca), Dasyprocta azarae (cutia), Hydrochaeris hydrochaeris (capivaras), 

taiassuídeos (porcos-do-mato), entre outros animais que se alimentam destas 

sementes (MARGARIDO; BRAGA, 2004; REIS; et al., 2006; FBPN, 2008). 

 

 Nesta formação florestal também são freqüentes as espécies Didelphis sp. 

(gambás), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Dasypus septemcinctus (tatu-

mulita), Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Molossus molossus (morcego); 

Artibeus lituratus (morcego); Sturnira lilium (morcego); Galictis cuja (furão), Procyon 

cancrivorus (mão-pelada) e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Mazama sp. 

(cervos), Akodon spp. (ratos-do-mato); Oryzomys spp. (ratos-do-mato); Sylvilagus 

brasiliensis (tapiti) (MARGARIDO; BRAGA, 2004; REIS; et al., 2006). Ainda é 

possível encontrar felídeos como Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), 

Leopardus pardalis (jaguatirica) e, cada vez mais raramente, Puma concolor (puma), 

espécie que pode viver em diferentes ambientes. 
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 Nas áreas úmidas como banhados e várzeas podem ser encontrados 

marsupiais que vivem próximos à água e nas áreas inundáveis. Como exemplos 

podem ser citadas as espécies Lutreolina crassicaudata (cuíca-de-cauda-grossa) e 

Chironectes minimus (cuíca-d’água), esta última com adaptações à vida semi-

aquática como membrana interdigital nos membros posteriores (MARGARIDO; 

BRAGA, 2004). 

 Algumas espécies encontradas na Região Metropolitana de Curitiba são 

adaptáveis quanto à alimentação e refúgio e conseguem sobreviver em ambientes 

com diferentes graus de alteração, como as espécies exóticas Mus musculus 

(camundongo), Rattus rattus (rato-de-casa) e Rattus norvegicus (ratazana). 

Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) e Cavia aperea (preás) são espécies 

nativas que apresentam grande capacidade de adaptação às condições urbanas 

(LANGE, 1993). 

 

 As três áreas propostas para a implantação do empreendimento apresentam 

graus de alteração ambiental distintos. As espécies de mamíferos registradas para 

cada área, assim como as características de cada uma delas estão apresentadas a 

seguir. 

 

 Área no município de Curitiba 
 

 A área no município de Curitiba (Figura 8.27) apresenta ambientes diferentes, 

representados por fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (Figura 8.28) com poucos 

indivíduos, esparsos, da espécie Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná); 

remanescentes de Campos Úmidos; fragmentos de Mata Ciliar e sua maior porção 

alterada pela extração de argila por olarias para fabricação de tijolos (Figura 8.29); 

ou seja, a área como um todo, encontra-se muito antropizada (Figura 8.30) e é 

vizinha a várias residências (Figura 8.31). 
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 Esta área está localizada ao sul do município de Curitiba e próxima ao aterro 

da Caximba. Ao sul da área há o Rio Iguaçu e ao norte observa-se a Refinaria de 

Petróleo no município de Araucária. 

 

 
Figura 8.27 - Área no município de Curitiba (FONTE: Google Earth, 2008). 

 

 
Figura 8.28 - Remanescente de Capão com araucária localizada ao fundo 
da área. 



 

  40 

 

 

Figura 8.29 - Vista parcial da área, degradada pela retirada de argila para 
fabricação de tijolos. 

 

 
Figura 8.30 - Vista parcial do local de estudo: exemplo de antropização 
que ocorre na área. 
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Figura 8.31 - Residências (ao fundo) e uma olaria, localizadas próximas à 
área. 

 

 A descaracterização do ambiente encontrada no local mostra sinais evidentes 

da constante interferência que vem ocorrendo nesta área. A drástica alteração na 

cobertura vegetal original reflete de maneira adversa, principalmente na mastofauna 

que é um dos grupos mais atingidos pelas intervenções antrópicas porque necessita 

de áreas minimamente conservadas para desempenharem suas funções biológicas. 

 

 Das três áreas selecionadas, esta foi a que apresentou menor qualidade 

ambiental para a sobrevivência de mamíferos, especialmente os de médio e grande 

portes, devido aos diversos atributos negativos observados durante o levantamento 

de campo. 

 

 A fragmentação da vegetação, acarretando na ausência de um corredor 

expressivo para a fauna e a proximidade com uma região urbanizada, podem 

contribuir para que a mastofauna deixe este local e desloque-se para espaços 

melhores conservados do que se observou naquela área. 
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Espécies registradas na área de Curitiba 

 

 Na área localizada no município de Curitiba houve três registros da presença 

de mamíferos selvagens, possivelmente em decorrência das várias alterações 

ambientais observadas, e muitas evidências da presença de cachorros-domésticos 

em diferentes pontos daquele local, provavelmente pela existência de muitas casas 

no entorno da área (Tabela 8.1). 

 
Tabela 8.1 - Espécies de mamíferos registradas durante levantamento de campo na área 
localizada no município de Curitiba. 
 

 
ESPÉCIES 

 
NOME COMUM LOCAL DO REGISTRO TIPO DE 

REGISTRO 

Dasypus sp. tatu margem de um remanescente de 
campo 

escavações no 
solo 

Didelphis sp. gambá área degradada pela extração de argila pegadas 

Lepus europaeus lebre-européia área degradada pela extração de argila material 
escatológico 

Canis familiaris cachorro-
doméstico vários pontos da área pegadas 

 

 

 Em um remanescente de Campo existente na área foram registradas 

escavações no solo que podem ter sido realizadas por Dasypus sp. (tatus), como 

mostra a Figura 8.32. 
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Figura 8.32 - Escavações no solo realizadas, possivelmente, por tatus. 

 

 

 A área no município de Curitiba é muito alterada pela extração de argila. No 

levantamento de campo foram constatadas pegadas de Didelphis sp. (gambá) 

(Figura 8.33) e material escatológico (Figura 8.34) de Lepus europaeus (lebre-

européia) uma espécie exótica muito adaptada, encontrada em áreas abertas como 

o local de estudo. 
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Figura 8.33 - Pegadas de um marsupial, possivelmente Didelphis sp. 
(gambá). 

 

 

 
Figura 8.34 - Material escatológico de Lepus europaeus (lebre-européia). 
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 O registro exemplificado na Figura 8.35 refere-se a pegadas de cachorro-

doméstico, cujos rastros foram observados em vários pontos da área amostrada 

como mencionado, possivelmente em decorrência da presença de muitas 

residências no entorno da área. 

 

 
Figura 8.35 - Pegadas de cachorro-doméstico visualizadas em vários 
pontos da área. 

 

 

 Área no município Fazenda Rio Grande 
 
 A área estudada no município Fazenda Rio Grande (Figura 8.36) é vizinha a 

várias pequenas propriedades rurais, e assim como a área de Curitiba, também 

apresenta ambientes distintos, representados por reflorestamento com eucaliptos, 

fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (Figura 8.37), pequenos corpos d’água 

(Figura 8.38) e remanescentes de Campos Secos, em sua maior extensão alterados 

por agricultura, neste caso, plantação de soja (Figuras 8.39). 
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Figura 8.36 - Área no município Fazenda Rio Grande (FONTE: Google Earth, 
2008). 

 

 

 
Figura 8.37 - Fragmento de Floresta com Araucária (ao fundo) e 
plantação de soja (à frente). 
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Figura 8.38 - Corpo d’água no lado esquerdo da área no município 
Fazenda Rio Grande. 

 

 

 
Figura 8.39 - Vista parcial da área alterada pelo plantio de soja, colhido 
recentemente. 
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 Constatou-se que apesar das características rurais deste ambiente, existe 

certa proximidade desta área com a área urbanizada do município Fazenda Rio 

Grande, localizado na sua porção leste como é possível observar na Figura 8.36. 

 

 Apesar das alterações verificadas no ambiente os remanescentes florestais 

observados no entorno da soja, podem conferir algum abrigo e alimento a 

determinadas espécies de mamíferos, como foi registrado em pesquisas realizadas 

na região (levantamento bibliográfico). No entanto, a proximidade com a área urbana 

da Fazenda Rio Grande e a fragmentação da vegetação limitam a existência, 

principalmente, de grandes mamíferos que necessitariam se deslocar por extensas 

áreas. 

 

 O que se tem percebido são a intensificação do crescimento populacional e a 

conseqüente expansão deste município para os limites rurais. Isto contribui para a 

diminuição de ambientes naturais e a composição de sítios ilhados, sem formação 

de corredores contínuos para a fauna atingir áreas menos antropizadas. 

 

 

Espécies registradas na área da Fazenda Rio Grande 

 

 Na área localizada no município Fazenda Rio Grande foram amostradas seis 

espécies de mamíferos selvagens, possivelmente devido ao uso da terra, com sua 

transformação em plantio de soja, restando poucos remanescentes de Floresta com 

araucária nas margens dos córregos. Houve também um registro de cachorro-

doméstico (Tabela 8.2). 
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Tabela 8.2 - Espécies de mamíferos registradas durante levantamento de campo na área da 
Fazenda Rio Grande. 
 

 
ESPÉCIES 

 
NOME COMUM LOCAL DO REGISTRO TIPO DE REGISTRO 

Dasypus sp. tatu Capão com araucária toca, escavações no 
solo 

felídeo de pequeno 
porte gato-do-mato estrada no interior da área pegadas, material 

escatológico 
Eira barbara irara estrada no interior da área pegadas 
Procyon cancrivorus mão-pelada estrada no interior da área pegadas 
Mazama sp. veado estrada no interior da área pegadas 
Lepus europaeus lebre-européia estrada no interior da área pegadas 
Canis familiaris cachorro-doméstico estrada no interior da área pegadas 
 

 

 No levantamento de campo tentou-se amostrar todos os ambientes existentes 

nas áreas indicadas para a implantação do futuro empreendimento. No Capão com 

araucária foram registrados vestígios da presença de tatus como tocas e 

escavações no solo (Figura 8.40). 

 

  
Toca de tatu Escavações no solo 

Figura 8.40 - Vestígios da presença de tatus na área da Fazenda Rio Grande. 

  

A área é cortada por uma estrada no seu interior utilizada para colheita da 

soja. Nesta estrada de terra houve a maioria dos registros da mastofauna desta 

área. A Figura 8.41 mostra evidências da presença de felídeos de pequeno porte na 

área a partir de seu material escatológico e suas pegadas. 
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Material escatológico de felídeo Pegada de felídeo 
Figura 8.41 - Vestígios da presença de felídeo de pequeno porte na área. 

 

 

 Apesar do solo seco, ficou registrada a passagem da espécie Eira barbara 

(irara) (Figura 8.42) na estrada de terra no interior da área da Fazenda Rio Grande. 

 

 
Figura 8.42 - Pegadas de Eira barbara (irara) registradas na estrada no interior da área. 
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 Na área há pequenos corpos d’água ambiente freqüentado por mamíferos 

como Procyon cancrivorus (mão-pelada). Suas pegadas foram registradas na 

estrada no interior da área (Figura 8.43), não muito distante de uma lagoa existente 

no local. 

 

 
Figura 8.43 - Pegadas de Procyon cancrivorus (mão-pelada). 

 

 No centro da área foram encontradas pegadas de Mazama sp. (veado) 

(Figura 8.44) e de Lepus europaeus (lebre-européia) (Figura 8.45) espécie exótica 

também registrada para a área no município de Curitiba.  
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Figura 8.44 - Pegadas de Mazama sp. (veado). 

 

 
 

Figura 8.45 - Pegadas de Lepus europaeus (lebre-européia). 
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 Assim como na área de Curitiba, na área da Fazenda Rio Grande foi 

constatada a presença de cachorro-doméstico (Figura 8.46) a partir de pegadas. Na 

estrada de acesso a esta área é possível observar muitas residências, assim como 

cachorros em seus quintais. 

 

 
Figura 8.46 - Pegada de um cachorro-doméstico. 

 

 

 Área no município de Mandirituba 
 

 A área selecionada no município de Mandirituba (Figura 8.47) apresenta um 

mosaico de ambientes naturais e alterados, representados por matas ciliares e 

plantação de milho (Figura 8.48), plantação de soja (Figura 8.49) e Capões de 

Floresta Ombrófila Mista (Figuras 8.50 e 8.51). 
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Figura 8.47 - Vista geral da área no município de Mandirituba (FONTE: 
Google Earth, 2008). 

 

 

 
Figura 8.48 - Presença de um Capão com araucárias (à esquerda) e mata 
ciliar, agricultura ao fundo, e um milharal à frente. 
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Figura 8.49 - Vista parcial da área em Mandirituba, com plantio de soja. 

 

 

 

Figura 8.50 - Vista parcial do Capão com araucária ao fundo. 
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Figura 8.51 - Vista do Capão com araucária existente na área de estudo 
localizada no município de Mandirituba. 

 

 

 Esta é uma área distante de centros urbanos e possivelmente uma região que 

proporciona melhores condições para o desenvolvimento da mastofauna, ainda que 

a presença de grandes mamíferos esteja cada vez mais rara de se diagnosticar nos 

ambientes em geral. 

 

 Constatou-se que, apesar desta área apresentar-se alterada por diferentes 

atividades e esta miscelânea ser composta também por espécies exóticas, ainda é 

melhor do que se ter uma área desprovida de cobertura vegetal. Os remanescentes 

agrupados aos reflorestamentos e áreas de campos nativos podem servir como 

corredor para o deslocamento da fauna entre fragmentos mais conservados naquela 

localidade da Região Metropolitana. 
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Espécies registradas na área de Mandirituba 

 

 Em conseqüência da melhor condição ambiental, 11 espécies tiveram suas 

presenças registradas durante o trabalho de campo (Tabela 8.3). 

 
Tabela 8.3 - Espécies de mamíferos registradas durante levantamento de campo na área de 
Mandirituba. 
 

 
ESPÉCIES 

 
NOME 

COMUM LOCAL DO REGISTRO TIPO DE REGISTRO 

Dasypus 
novemcinctus tatu-galinha borda do Capão com araucária, 

estrada no interior da área toca, pegadas 

Didelphis sp. gambá estrada que margeia a área pegadas, entrevista 
canídeo de 
pequeno porte 

cachorro-do-
mato 

estrada que margeia a área, 
estrada no interior da área pegadas, entrevista 

felídeo de pequeno 
porte gato-do-mato borda do Capão com araucária, 

estrada no interior da área 
pegadas, material 

escatológico, entrevista 
Galictis cuja furão estrada no interior da área visual 
Procyon 
cancrivorus mão-pelada estrada no interior da área pegadas 

Mazama sp. veado estrada no interior da área, 
campo pegadas, entrevista 

Sciurus ingrami serelepe Capão com araucária visual, resto de alimento, 
entrevista 

Dasyprocta azarae cutia Capão com araucária restos de alimento, 
entrevista 

Cavia aperea preá plantio de soja visual 

Lepus europaeus lebre-
européia estrada que margeia a área material escatológico 

 

 

 No levantamento de campo realizado na área de Mandirituba fez-se o registro 

da presença de tatus (não sendo possível sua identificação) na borda do Capão com 

araucária a partir de suas tocas e de Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) a partir de 

suas pegadas (Figura 8.52). 
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Toca de tatu Pegadas de Dasypus novemcinctus 
Figura 8.52 - Vestígios da presença de tatus na área de Mandirituba. 

 

 Na estrada de terra no interior da área houve o registro de Didelphis sp. 

(gambá) a partir das pegadas (Figura 8.53) e de canídeo de pequeno porte, 

possivelmente Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) devido às pegadas 

(Figura 8.54). 

 

 
Figura 8.53 - Pegadas de um marsupial, possivelmente Didelphis sp. 
(gambá). 
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Figura 8.54 - Pegadas de um canídeo de pequeno porte. 

 

 Na borda do Capão com araucária e na estrada de terra no interior da área, 

evidenciou-se, através do material escatológico e de suas pegadas, respectivamente 

(Figura 8.55), a presença de felídeo de pequeno porte. 

 

Material escatológico Pegadas de felídeo de pequeno porte 
Figura 8.55 - Vestígios da presença de felídeo de pequeno porte na área. 

 

 Durante o percurso com automóvel para localização das áreas, próximo à 

área de Mandirituba, fez-se o registro visual de dois Galictis cuja (furão) 

atravessando a estrada de acesso a este local de estudo. 
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 Na estrada de terra no interior da área, em direção ao fragmento de mata 

ciliar, foram observadas pegadas de um Procyon cancrivorus (mão-pelada) (Figura 

8.56). 

 

 
Figura 8.56 - Pegadas de Procyon cancrivorus (mão-pelada) na estrada 
de terra. 

 

 Nesta mesma estrada no interior da área, próximo do seu limite, fez-se o 

registro da existência de Mazama sp. (veado) (Figura 8.57) para esta área. 
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Figura 8.57 - Pegadas de Mazama sp. (veado). 

 

 

 Em um córrego encontrou-se uma semente da palmeira Syagrus 

romanzoffiana (jerivá) predada por Sciurus ingrami (serelepe) (Figura 8.58). Também 

foram feitos dois registros visuais deste mamífero no fragmento de Floresta com 

Araucária. No interior do Capão foram encontrados pinhões predados (Figura 8.59), 

provavelmente por Dasyprocta azarae (cutias). 
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Figura 8.58 - Semente de Syagrus romanzoffiana predada por Sciurus 

ingrami. 

 

 

 
Figura 8.59 - Pinhões predados provavelmente por Dasyprocta azarae 
(cutia). 
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 Na área de Mandirituba há um plantio de soja. Perto deste plantio fez-se o 

registro de um indivíduo de Cavia aperea (preá) como se observa na Figura 8.60. 

 

 
Figura 8.60 - Cavia aperea (preá) perto do plantio de soja. 

 

 

 Assim como nas duas áreas relatadas neste diagnóstico, na área de 

Mandirituba também fez-se o registro da presença de Lepus europaeus (lebre-

européia), neste exemplo, a partir do seu material escatológico (Figura 8.61). 
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Figura 8.61 - Material escatológico de Lepus europaeus (lebre-européia). 
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• Caracterização das espécies amostradas 
 

Ordem Didelphimorphia 

 

 Grande parte das espécies da família Didelphidae é noturna, solitária e 

freqüenta a maioria dos ambientes. São parcialmente arborícolas e utilizam 

preferencialmente florestas junto à água. 

 

 Os gambás, representados pelo Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-

branca) e pelo Didelphis marsupialis (gambá-de-orelha-preta) são comuns, bastante 

versáteis em relação à utilização dos recursos ambientais e adaptam-se facilmente 

às atividades antrópicas. 

 

Ordem Xenarthra 

 

 A família Dasypodidae é representada pelos tatus, animais noturnos, 

solitários, com amplo espectro alimentar, cuja dieta inclui vegetais, insetos e 

pequenos vertebrados. Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) apresenta uma 

considerável capacidade de adaptação à alteração ambiental, apesar de ser, entre 

os tatus, uma espécie bastante caçada (SILVA, 1994; CIMARDI, 1996). 

 

Ordem Carnívora 

 

 A maioria dos animais pertencentes à família Canidae é carnívora e 

animalívora, alimentando-se de todos os tipos de vertebrados, assim como aves, 

roedores, répteis, anfíbios, moluscos, crustáceos e insetos. Alguns comem também 

vegetais, sendo ainda frugívoros e, por sua versatilidade, distribuem-se por vários 

tipos de ambientes (CABRERA, YEPES, 1960; MARGARIDO, 1989; SILVA, 1994; 

CIMARDI, 1996; CANEVARI; BALBOA, 2003). Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) 

é o mais comum e popularmente conhecido dentre os canídeos silvestres. 

 



 

  66 

 Os Procyonidae são animais onívoros, com certo grau de sinantropia. Todas 

as espécies são escaladoras, geralmente fazendo ninhos em árvores, 

permanecendo durante o dia em oco de árvores, sob grandes raízes ou em tocas. 

Procyon cancrivorus (mão-pelada ou guaxinim) é uma espécie solitária e noturna 

que anda em lugares próximos à água, à procura de alimentos como peixes, 

moluscos e crustáceos, mas também alimentam-se de anfíbios, insetos, sementes, 

frutos e plantas (SILVA, 1994; CIMARDI, 1996; ACHAVAL; CLARA; OLMOS, 2004). 

 

 Os representantes da família Mustelidae são primariamente carnívoros, mas 

alguns também incluem frutos em sua dieta. Eira barbara (irara) é um carnívoro que 

também come mel, o qual procura em ninhos de abelhas silvestres. Vive em regiões 

florestadas e anda tanto no solo como sobre as árvores. De hábitos solitários, 

podem andar em pares. Tem maior atividade durante as horas crepusculares. Para 

alimentar-se, prefere animais pequenos, mas também ataca mamíferos de tamanho 

maior que o seu (CABRERA; YEPES, 1960, SILVA, 1994; CIMARDI, 1996; 

CANEVARI; BALBOA, 2003). 

 

 Os felídeos são predadores terrestres com dieta alimentar especializada, de 

grande expressão no controle de outros vertebrados herbívoros, sendo 

exclusivamente carnívoros; geralmente solitários, predominantemente noturnos e 

parcialmente arborícolas. Atualmente, a maior causa do declínio das populações de 

felinos é a perda de habitat pela ocupação humana (OLIVEIRA; CASSARO, 1999; 

CANEVARI, BALBOA, 2003). Todas as espécies da família Felidae são 

consideradas vulneráveis e/ou ameaçadas e estão citadas em diferentes listas de 

espécies ameaçadas como a Lista Vermelha do Estado do Paraná (MIKICH; 

BÉRNILS, 2004), a Lista Nacional do IBAMA (2006), e a Lista Mundial (IUCN, 2001) 

e em listas vermelhas de outros Estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Minas Gerais. 

 



 

  67 

Ordem Artiodactyla 

 

 A família Cervidae (veados) é representada por cinco espécies no Estado do 

Paraná, todas dependentes de grandes espaços. São animais herbívoros, diurnos, 

geralmente solitários e conspícuos, tendo sofrido grande pressão de caça 

(CABRERA; YEPES, 1960; SILVA, 1994). 

 

Ordem Rodentia 

 

 Esta ordem compreende uma grande variedade de formas. Sciurus ingrami 

(serelepe) é uma espécie diurna, arborícola, que se alimenta de insetos, ovos, 

folhas, frutos e principalmente sementes, ativos durante o dia e fáceis de serem 

observados (CANEVARI; BALBOA, 2003). Sua ocorrência é relativamente freqüente 

em regiões periféricas a áreas com atividades antrópicas, desde que existam 

remanescentes florestais e que não sejam perseguidos pelo homem e por animais 

domésticos. 

 

 Dasyprocta azarae (cutia) tem hábito diurno e predominantemente herbívoro, 

é terrestre e adaptada para a locomoção cursória (REIS, et al., 2005). Estes animais 

são encontrados em matas ou capoeiras. Alimentam-se de frutos, sementes e 

vegetais encontrados no chão. Escondem-se em tocas, em barrancos, sob raízes ou 

troncos ocos deitados no chão. O pinhão é uma semente que faz parte da dieta 

desta espécie (SILVA, 1994). 

 

 Cavia aperea (preá) é um pequeno roedor com cauda vestigial, orelhas 

pequenas e pernas curtas, que apresenta hábitos diurnos, é ágil, que se alimenta de 

diversos vegetais, representando importante recurso alimentar para várias espécies 

de mamíferos e aves carnívoras. Estes animais vivem geralmente próximos a áreas 

úmidas e abertas, como os banhados, onde se escondem entre o capim alto, 

apresentando um relativo grau de adaptação a ambientes alterados. 
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 A família Cricetidae é composta de espécies de pequeno porte e de ciclo de 

vida curto, com dinâmica populacional dependente de fatores variáveis como clima, 

espaço e disponibilidade alimentar. Representados pelos ratos silvestres, estes 

roedores são comuns desde campos e banhados até florestas e apresentam uma 

grande variedade de adaptações ecológicas. 

 

 

• Considerações finais 
 

Devido à proximidade das áreas de Curitiba e Fazenda Rio Grande com áreas 

urbanas, há preocupação quanto à pressão cinegética sofrida pelas populações de 

mamíferos, uma vez que pôde-se constatar em campo, a existência de “picadas” no 

interior dos Capões com araucária, possivelmente para coleta de pinhões (que serve 

de alimento para muitas espécies da fauna) e também caça de animais. 

 

 A presença de cachorros domésticos nas áreas é outro fator que afeta a 

mastofauna, pois estes animais afugentam os mamíferos, podendo vir a caçá-los. A 

caça realizada pelo homem e as perseguições aos mamíferos por diferentes 

motivos, somados à competição exercida pelos animais domésticos, acarretam no 

afastamento ou mesmo eliminação de muitas espécies da mastofauna das áreas. 

Normalmente, as principais espécies subordinadas à caça são Dasypus 

novemcinctus (tatu-galinha), Cavia sp. (preá), Agouti paca (paca) e Mazama sp. 

(veado). 

 

 Com a implantação do empreendimento será necessário o emprego de um 

plano de monitoramento da mastofauna da região escolhida para identificar e 

acompanhar como estes mamíferos estão se comportando com a sua presença 

naquele local. 

 

 A dificuldade de identificação de determinadas espécies a partir de seus 

vestígios sugere que outras formas de levantamento da mastofauna sejam aplicadas 
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nos Capões de araucárias, nos remanescentes de Campos nativos e nas matas 

ciliares, pois canídeos e felídeos de pequeno porte nem sempre são identificados a 

partir de seus rastros. Este monitoramento deverá contar com câmeras de disparo 

automático (armadilhas fotográficas) para diferenciar as espécies cujos indícios se 

assemelham; armadilhas do tipo gaiola Modelo Sherman para pequenos mamíferos 

como ratos silvestres e marsupiais (que deverão ser soltos no mesmo local da 

captura após sua identificação em campo), e redes-de-neblina para Chiroptera 

(morcegos). 

 

 Os mamíferos mantêm um íntimo relacionamento com a vegetação de onde 

vivem para realizarem suas atividades básicas. Duas hipóteses que poderiam 

explicar a escassez de registros de mastofauna para a área de Curitiba seriam as 

alterações no ambiente realizadas ao longo do tempo naquela região e a 

proximidade com centros urbanos (residências, olarias, etc.). Independente da área 

escolhida para a instalação do aterro, uma vez que todas apresentam-se alteradas, 

a condução de um projeto de recuperação de áreas degradadas, visando o 

enriquecimento da vegetação, traria benefícios na qualidade ambiental para a fauna 

nativa. 

 

 A garantia de existência de muitas espécies está ligada à conservação da 

qualidade ambiental necessária à sobrevivência destes grupos. A região 

gradativamente está sendo alterada e a vegetação original removida, restando à 

mastofauna pequenos Capões, estreitas faixas de Campo nativo e de matas ciliares 

conservados, principalmente, em atendimento à Legislação Ambiental vigente. 

 

 Nas áreas de Fazenda Rio Grande e Mandirituba foram registradas pegadas 

de Mazama sp. (veado), entretanto não foi possível determinar a qual espécie 

pertencia estes rastros, salientando-se a necessidade da realização de 

monitoramentos periódicos com técnicas específicas para a identificação dos 

mamíferos em campo. Estes indícios indicavam os deslocamentos realizados por 

estes mamíferos naquelas áreas e no seu entorno, mostrando que estes cervídeos 
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freqüentavam vários pontos das duas áreas, e não exclusivamente o local onde se 

pretende implantar o empreendimento, sendo necessário o isolamento da futura 

área para evitar que estes mamíferos, assim como outras espécies, possam entrar 

no futuro estabelecimento. 

 

 A área que apresentou melhores condições para a mastofauna foi a 

localizada no município de Mandirituba pela ocorrência de fragmentos florestais 

conectados entre si formando corredores e à sua maior distância de grandes centros 

urbanos. A existência de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, Banhados, 

remanescentes de Campos naturais e matas ciliares, mesmo que com diferentes 

graus de alteração, resultam na composição de habitats para muitas espécies de 

mamíferos regionais. Há determinadas espécies de mamíferos que nunca ou 

raramente poderão ser registradas na Região Metropolitana de Curitiba, por 

influência direta do crescimento populacional, da urbanização e das diferentes 

atividades antrópicas realizadas nos municípios envolvidos neste trabalho. 

 

 Com a implantação do empreendimento, seu isolamento da entrada de 

animais domésticos como cachorros e animais silvestres, provenientes dos Capões 

do entorno, deverá ser providenciada, servindo também como barreira a intrusos. 

Um programa de Educação Ambiental para funcionários do empreendimento e 

pessoas da vizinhança poderá ser adotado para esclarecê-los sobre as atividades 

desempenhadas, assim como a necessidade de se conservar a natureza. 

 

 Os impactos que possam ocorrer com a fauna de mamíferos da área 

escolhida deverão ser mensurados ao longo do tempo nos Capões e no entorno do 

empreendimento, iniciando o monitoramento junto à implantação do 

empreendimento. Estes monitoramentos deverão ser contínuos e sazonais, com no 

mínimo dois anos de estudo na área e seu entorno, aplicando-se os métodos citados 

para coleta de dados. Com essa medida, seria possível comparar se haveria 

melhora ou não na qualidade ambiental e aumento quanti/qualitativo de mamíferos 

no local após implantação do empreendimento. 
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 Conclusões 
 

 A área localizada no município de Curitiba apresentou-se muito antropizada. 

A atual qualidade ambiental encontrada reflete de modo negativo na mastofauna do 

local, principalmente para mamíferos de médio e grande portes. A carência de 

vegetação contínua conduz na insuficiência de corredores para o deslocamento da 

fauna. 

 

 A área localizada no município de Fazenda Rio Grande encontra-se muito 

alterada basicamente por cultura de soja. A borda da área apresenta algum 

remanescente florestal composto por capão de araucária onde há maiores 

probabilidades de sobrevivência de mamíferos. 

 

 A área localizada no município de Mandirituba é alterada principalmente por 

plantio de soja, apresentando no seu entorno um remanescente significativo de 

capão com araucária, que com a implantação do futuro empreendimento poderia ser 

transformada em uma unidade de conservação e utilizada para pesquisas e 

educação ambiental. 

 
Tabela 8.4 - Espécies da mastofauna consideradas para Curitiba e Região Metropolitana, 
seguidas do ambiente e forma de registro, com base em pesquisa pessoal de campo e 
trabalhos científicos anteriormente realizados na região. 

ORDENAMENTO 
TAXONÔMICO 

NOME 
POPULAR AMBIENTES FORMA DE 

REGISTRO 
Ordem Didelphimorphia    
Família Didelphidae    

Didelphis sp. gambá borda de floresta, área 
alterada vestígios (pegadas) 

    
    
Ordem Xenarthra    
Família Dasypodidae    

Dasypus novemcinctus tatu-galinha campo, área alterada, 
plantação vestígios (pegadas) 

Dasypus sp. tatu florestas, mata ciliar vestígios (escavações no solo, 
tocas) 

    
    
Ordem Primates    
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Família Cebidae    
Cebus sp. macaco-prego floresta bibliográfico 
    
Família Atelidae    
Alouatta guariba (*) bugio floresta bibliográfico 
    
    
Ordem Carnivora    
Família Canidae    

Cerdocyon thous cachorro-do-
mato campo, área alterada vestígios (pegadas) 

    
Família Procyonidae    
Nasua nasua quati florestas, mata ciliar bibliográfico 
Procyon cancrivorus mão-pelada borda de floresta, plantação vestígios (pegadas) 
    
Família Mustelidae    
Eira barbara irara plantação vestígios (pegadas) 
Galictis cuja furão estrada de terra visual 
    
Família Felidae    

Felídeo de pequeno porte gato-do-mato (*) borda de floresta, campos, 
plantação 

vestígios (pegadas e material 
escatológico) 

    
    
Ordem Artiodactyla    
Família Cervidae    
Mazama sp. veado campos, plantação vestígios (pegadas) 
    
    
Ordem Rodentia    
Família Caviidae    
Cavia aperea preá plantação visual 
    
Família Sciuridae    

Sciurus ingrami serelepe floresta, mata ciliar vestígios (resto de semente 
predada), visual 

    
Família Agoutidae    
Agouti paca (*) paca indeterminado bibliográfico 
    
Família Dasyproctidae    

Dasyprocta azarae cutia floresta vestígios (resto de pinhões 
predados) 

    
Família Cricetidae    
Akodon sp. rato silvestre -- bibliográfico 
Oligoryzomys sp. rato silvestre -- bibliográfico 
Oryzomys sp. rato silvestre -- bibliográfico 
    
    
Ordem Lagomorpha    
Família Leporidae    
Sylvilagus brasiliensis (*) tapiti indeterminado bibliográfico 

Lepus europaeus lebre (exótica) campo, plantação, área 
alterada 

vestígios (material escatológico, 
pegadas) 

    
(*) Espécie ameaçada    
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8.5.2.2 Herpetofauna 

 

A fauna de anfíbios e répteis do Brasil consiste em uma das mais ricas do 

mundo (Duellman, 1999), contando até o momento com 832 e 693 espécies 

conhecidas. Tais valores colocam o país na primeira e na terceira posição em 

relação ao total de espécies desses grupos em todo o planeta, respectivamente 

(SBH, 2007).  

 

O Estado do Paraná pode ser considerado como privilegiado em termos de 

conhecimento sobre sua herpetofauna. Embora pouco se tenha publicado sobre o 

tema, há atualmente farto material disponível para pesquisas junto a instituições 

científicas, em especial o Museu de História Natural Capão da Imbuia em Curitiba, o 

Instituto Butantan e o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, instituições 

que abrigam, em conjunto, mais de 15.000 espécimes de répteis e 5.000 de anfíbios 

provenientes de diversas regiões do Estado. Os dados obtidos junto a essas 

coleções tornam possível um levantamento razoavelmente completo de espécies e, 

segundo os hábitos conhecidos para a maioria destas, uma correlação das mesmas 

às diferentes características físicas e da vegetação paranaense, bem como uma 

avaliação da relevância de determinados ambientes para a conservação local dessa 

fauna. 

 

O presente estudo apresenta uma lista de espécies de anfíbios e répteis 

registradas e/ou esperadas para as três áreas com possibilidade de instalação do 

SIPAR. Todas as áreas inserem-se na região da bacia hidrográfica do alto Iguaçu, 

abrangendo, contudo, diferentes ecossistemas. Assim, embora participantes de um 

mesmo contexto biogeográfico geral (região do Primeiro Planalto Paranaense), em 

termos ecológicos as faunas das três regiões apresentam composições distintas 

conforme condições, disponibilidade e qualidade de hábitats. 
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• Métodos 

 

O estudo ora desenvolvido visou principalmente o levantamento de espécies 

de anfíbios e répteis presentes nas regiões de inserção das três alternativas do 

empreendimento. Nessa avaliação, buscou-se o inventário de espécies por área, a 

determinação dos ambientes de ocorrência das mesmas e a identificação de locais 

de maior relevância para sua conservação. Para tanto, efetuou-se a análise da 

literatura especializada e de imagens de satélite, de forma a se ter uma visão inicial 

da situação regional e dos possíveis ecossistemas presentes localmente, seguidas 

de consultas às coleções herpetológicas do Museu de História Natural Capão da 

Imbuia em Curitiba e do Instituto Butantan e do Museu de Zoologia da Universidade 

de São Paulo para complementação do diagnóstico. 

 

• Resultados e Discussão 

 

 Estado do Conhecimento e Aspectos Biogeográficos Regionais 

 

Em sua porção paranaense, a sub-bacia do alto Iguaçu, na região do Primeiro 

Planalto, conta com uma série de estudos que apresentam, como resultados, 

inventários locais de anfíbios e répteis. Merecem citação, por contarem com 

registros de espécies para a região, os trabalhos de Boettger (1905), Gomes (1913), 

Gans (1964), Michaud & Dixon (1987), Di-Bernardo & Lema (1990), Porto & 

Caramaschi (1988), Bérnils & Moura-Leite (1990), D'Amato & Morato (1991), Di-

Bernardo (1992), Morato et al. (1995; 1996, 2003), Dixon et al. (1993), Moura-Leite 

et al. (1996), Ribas & Monteiro-Filho (2002), Bérnils et al. (2004) e Conte & Rossa-

Feres (2006). Afora esses estudos, a região foi ainda alvo de pesquisas 

relacionadas a avaliações de impactos ambientais e monitoramentos de fauna de 

grandes empreendimentos, com especial destaque aos estudos realizados para 

reservatórios da SANEPAR (reservatórios do Irai e Piraquara) e da refinaria da 

Petrobrás em Araucária, dentre outros. 
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Segundo Morato (1995), o Primeiro Planalto Paranaense compreende uma 

região onde a Floresta com Araucária sofre influência da Floresta Atlântica sensu 

stricto na sua composição faunística, denotando uma área de tensão ecológica entre 

tais biomas. Há ainda, nessa região, forte influência dos sistemas de campos, onde 

elementos típicos dos campos do sul do Brasil e até mesmo do cerrado são 

representados. Contudo, a região é pouco representada por espécies endêmicas 

dos biomas citados, em especial da Floresta com Araucária. Dentre as oito espécies 

de répteis consideradas como endêmicas do Planalto Meridional, apenas três 

ocorrem na área de estudo. Já dentre os anfíbios considerados como endêmicos, 

nenhuma espécie é registrada. Destaque deve ser dado, entretanto, ao fato de que a 

região do Primeiro Planalto abriga espécies recém descobertas e aparentemente 

raras, como as serpentes Clelia hussami (Morato et al., 2003) e Calamodontophis 

ronaldoi (Franco et al., 2006) e o anfisbenídeo Amphisbaena sp. (Duarte-Filho & 

Morato, em prep.). Ao menos esta última conta com registros para as regiões de 

estudo. Esta condição demonstra que, mesmo em face ao amplo esforço amostral e 

à densa ocupação antrópica, ainda há espécies cujo conhecimento é incipiente ou 

até mesmo aquelas que são ainda desconhecidas pela ciência, fator que reforça a 

necessidade de desenvolvimento contínuo de estudos locais. 

 

 3.2 – Riqueza de Espécies 

 

As três áreas estudadas apresentam-se como mosaicos de condições 

ambientais, sendo presentes sistemas de várzeas associados ao rio Iguaçu e a seus 

principais afluentes, remanescentes florestais, formações campestres e áreas 

modificadas pela ação humana em geral. Nestas condições, a herpetofauna local 

apresenta-se com variações ao longo do território. No total, 24 espécies de anfíbios 

(todos da ordem Anura) e 42 de répteis (subdivididas em três quelônios, nove 

lagartos, três anfisbenídeos e 27 serpentes) são registradas para o somatório das 

áreas, sendo que, para a área do baixo rio Barigui (área Curitiba), 16 anfíbios e 33 

répteis são registrados. Para a área de Fazenda Rio Grande, os registros indicam 22 
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anfíbios e 34 répteis e, para Mandirituba, 22 e 28, respectivamente. Em todas as 

áreas, observa-se a predominância de anfíbios anuros das famílias Hylidae e 

Leptodactylidae e de serpentes da família Colubridae, o que segue o padrão 

observado para comunidades herpetológicas de toda a região Neotropical (e.g., 

Rocha, 1998). 

 

A Tabela 8.5 apresenta a lista das espécies registradas para a região de 

estudo e para as diferentes áreas, seguida de dados sobre seus status, ambientes 

de ocorrência e hábitos.  

 

Tabela 8.5 - Lista das espécies de anfíbios e répteis ocorrentes na região de estudo, ambientes de 

ocorrência, áreas com registros e status regional. Legenda: Status regional: Cm: Comum; Ic: 
Incomum; Rr: Raro; Am: Ameaçada de extinção; Ambientes: Bn: Banhados R: Rios; Fl: Florestas; 

Cp: Campos; AA: Áreas antropizadas; Áreas de registro: Cta: Baixo Barigui, Curitiba; Frg: Fazenda 

Rio Grande; Mdt: Mandirituba. 

 

Grupo Taxonômico Nome popular Ambientes 
de  

ocorrência 

Áreas de 
registro 

Status 

Anfíbios     

Ordem Anura     

Família Bufonidae     

Bufo ictericus Sapo comum Bn, Fl, Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Família Hylidae     

Aplastodiscus perviridis Perereca verde Bn, Fl Frg, Mdt Comum 

Dendropsophus microps Perereca Bn Frg, Mdt Comum 

Dendropsophus minutus Perereca Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Dendropsophus sanborni Perereca Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Hypsiboas albopunctatus Perereca Bn Cta, Frg, Mdt Comum 

Hypsiboas bischoffi Perereca Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Hypsiboas faber Sapo martelo Bn, Fl Frg, Mdt Comum 

Hypsiboas prasinus Perereca Bn, AA Frg, Mdt Comum 

Phyllomedusa distincta Perereca verde Bn Frg, Mdt Comum 

Scinax berthae Perereca Bn Cta, Frg, Mdt Comum 

Scinax fuscovarius Perereca das casas Bn, Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 
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Scinax perereca Perereca Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Família Centrolenidae     

Hyalinobatrachium 

uranoscopum 

Rã de vidro Fl, R Mdt Ameaçado 

Família Leptodactylidae     

Adenomera marmorata Rãzinha Fl Cta, Frg, Mdt Comum 

Ceratophrys aurita Sapo untanha Fl Cta Extinto 

Eleutherodactylus guentheri Rã do mato Fl Mdt Incomum 

Leptodactylus fuscus Rã Bn, Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Leptodactylus notoaktites Rã Bn, Cp, AA Cta, Frg Comum 

Leptodactylus ocellatus Rã paulista Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Odontophrynus americanus Sapo da terra Bn, Cp Cta, Frg Raro 

Physalaemus cuvieri Rã cachorro Bn, Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Physalaemus gracilis Rã chorona Bn, Cp Frg, Mdt Comum 

Proceratophrys boiei Sapo de chifres Fl Frg, Mdt Incomum 

Família Microhylidae     

Elachistocleis bicolor Rã da terra Bn, Cp Cta, Frg, Mdt Comum 

     

Répteis     

Ordem Testudines     

Família Chelidae     

Acanthochelys spixii Cágado preto Bn Cta, Frg Comum 

Hydromedusa tectifera Cágado-pescoçudo Bn, R Cta, Frg, Mdt Comum 

Phrynops cf. williamsi Cágado do rio R Cta Ameaçado 

Ordem Squamata     

Sub-0rdem Sáuria     

Família Polychrotidae     

Anisolepis grilli Lagartinho Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Urostrophus vautieri Lagartinho Fl Frg, Mdt Raro 

Família Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia Lagartixa das 

Paredes 

AA Cta Comum 

Família Scincidae     

Mabuya dorsivittata Lagartixa Cp, AA Cta Comum 

Família Anguidae     

Ophiodes fragilis Cobra-de-vidro Fl, Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Ophiodes sp. Cobra-de-vidro Cp, Bn, AA Cta, Frg, Mdt Comum 
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Família Gymnophthalmidae     

Pantodactylus schreibersii Lagartixa Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Placosoma glabellum Lagartixa Fl Mdt Raro 

Família Teiidae     

Tupinambis merianae Lagarto, teiú Fl, Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Sub-ordem Amphisbaenia     

Família Amphisbaenidae     

Amphisbaena darwinii Cobra-de-duas-

cabeças 

Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Amphisbaena dubia Cobra-de-duas-

cabeças 

Cp Cta, Frg, Mdt Raro 

Amphisbaena sp. Cobra-de-duas-

cabeças 

Cp Cta, Frg Raro 

Sub-ordem Serpentes     

Família Anomalepididae     
Liotyphlops beui Cobra-cega Cp, Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Família Colubridae     

Atractus reticulatus Cobra-da-terra Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Chironius bicarinatus Cobra-cipó Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Echinanthera cyanopleura Cobrinha Fl Frg, Mdt Incomum 

Gomesophis brasiliensis Cobra do lodo Bn Cta Raro 

Helicops infrataeniatus Cobra-d’água Bn, R Cta, Frg, Mdt Comum 

Liophis almadensis Jararaquinha Bn, Cp Cta, Frg Raro 

Liophis flavifrenatus Cobra estriada Cp Cta Raro 

Liophis jaegeri Cobra verde Cp Cta, Frg Incomum 

Liophis miliaris Cobra-d’água Bn, Fl, Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Liophis poecilogyrus Cobra lisa Bn, Cp, AA Cta, Frg Comum 

Oxyrhopus clathratus Cobra-coral-falsa Fl Cta, Frg, Mdt Comum 

Oxyrhopus rhombifer Cobra-coral-falsa Cp Cta, Frg Comum 

Philodryas aestiva Cobra-verde Fl Cta, Frg, Mdt Incomum 

Philodryas arnaldoi Para-rato Fl Frg, Mdt Ameaçado 

Philodryas patagoniensis Papa-rato Cp, Bn, AA Cta, Frg Comum 

Pseudoboa haasi Muçurana  Fl Frg, Mdt Incomum 

Sibynomorphus neuwiedi Dormideira Fl, AA Frg, Mdt Comum 

Taeniophalus bilineatus Cobrinha Fl Mdt Raro 

Thamnodynastes hypoconia Jararaca-do-brejo Fl, Bn, AA Cta, Frg Comum 

Thamnodynastes strigatus Jararaca-do-brejo Fl, Bn, AA Frg, Mdt Comum 
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Tomodon dorsatus Cobra-espada Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Waglerophis merremii Boipeva Cp, Bn, AA Cta, Frg Comum 

Xenodon neuwedii Boipevinha Fl Mdt Comum 

Família Elapidae     
Micrurus altirostris Coral-verdadeira Fl, Cp, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Família Viperidae     

Bothrops jararaca Jararaca Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

Bothrops neuwiedi Jararaca-pintada Fl, AA Cta, Frg, Mdt Comum 

 

 

 

 

• Curitiba 
 

Analisando-se a Tabela 8.5, observa-se que muitas das espécies registradas 

já devem encontrar-se extintas localmente ou com populações bastante 

depauperadas em relação a uma possível condição original. Atualmente, tanto as 

áreas florestadas quanto as abertas naturais deram espaço a sistemas antrópicos 

relacionados à ocupação por agricultura, pastagens, áreas com ocupação irregular, 

pátios de grandes indústrias, loteamentos e mesmo áreas abandonadas. 

Certamente esse sistema de ambientes artificialmente abertos levou, ao longo do 

tempo, a um empobrecimento da herpetofauna em função da perda da qualidade 

ambiental, que é maior quanto mais próximo das aglomerações humanas. Em geral, 

esta condição afeta espécies mais dependentes de ecossistemas em bom estado de 

conservação, tanto florestais quanto abertos. Exemplos de tais espécies são Scinax 

catharinae, Ceratophrys aurita, Proceratophrys boiei e Echinanthera cyanopleura 

dentre as espécies florestais e Odontophrynus americanus, Liophis almadensis e L. 

flavifrenatus dentre as campestres. O mesmo pode estar ocorrendo com os 

quelônios e outros organismos aquáticos como anfíbios e serpentes, altamente 

impactados pelo derramamento de óleo ocorrido em 2000 junto à refinaria da 

Petrobrás em Araucaria. Já as espécies consideradas como freqüentes nesse 

estudo são, em geral, formas de ampla distribuição geográfica e altamente 

adaptáveis a condições de alteração ambiental. Assim, a região em estudo pode ser 
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considerada como habitada por uma comunidade empobrecida e tipicamente 

associada a sistemas alterados, portanto de pequeno interesse em conservação.  
 

 Espécies de Interesse em Conservação Registradas e Sua Atual Condição 
Local 

 

Algumas das espécies registradas por este estudo merecem um 

detalhamento quanto ao seu status de conservação, podendo tais elementos ser 

utilizados como indicadores para a tomada de decisões quanto à instalação do 

empreendimento. Seguem discussões sobre tais espécies. 

 

- Ceratophrys aurita 

Esta espécie é considerada como extinta para a região do Primeiro Planalto 

Paranaense, haja vista a descaracterização quase que total dos remanescentes 

florestais da região, hábitat da espécie (Segalla & Langone, 2004). Os registros da 

mesma para a região datam de meados do século XX. 

 

- Phrynops williamsi (Figura 8.76). 

Esta espécie apresenta sua distribuição circunscrita ao sul do Brasil, Uruguai 

e leste da Argentina, sendo uma habitante de rios de grande correnteza. No Estado 

do Paraná, é registrada apenas para a bacia do rio Iguaçu, sendo provável que suas 

populações locais possam configurar-se em uma espécie distinta e endêmica, ainda 

não descrita, ou pelo menos em um estoque genético único, isolado do restante da 

bacia do rio Paraná pelas cataratas do Iguaçu. É considerada como espécie em 

extinção no Estado (Bérnils et al., 2004), sendo fortemente ameaçada pelos 

represamentos presentes na bacia do Iguaçu.  

Dentre as áreas de estudo, esta espécie conta com um único registro para as 

proximidades da foz do rio Barigui, portanto no contexto da área de Curitiba. Tal 

registro aconteceu por ocasião do derramamento de óleo da Refinaria Getúlio 

Vargas em Araucária. Não se sabe qual a atual situação das populações locais da 
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espécie, mas é possível que as mesmas encontrem-se bastante depauperadas ou 

mesmo extintas em função de séries de impactos sobre os grandes cursos d’água 

regionais, tanto no rio Barigui quanto em todo o alto Iguaçu. Uma população desta 

espécie reside ainda no Parque Municipal do Barigui em Curitiba, portanto a 

montante da área de estudo. 

 

- Amphisbaena sp. 

Esta espécie consiste em forma ainda não descrita, cujos registros derivam 

da região sul de Curitiba, em área de ocorrência das várzeas do Iguaçu (Duarte-

Filho & Morato, em prep). Seu registro para as proximidades da área de Curitiba 

pode ser esperado, mas carece ainda de confirmação. 

 

- Cycloramphus bolitoglosus, Eleutherodactylus guentheri (Figura 8.70), 

Proceratophrys boiei (Figura 8.73) e Echinanthera cyanopleura (Figura 8.80).  

Todas essas espécies são formas florestais estritas, dependentes de 

ambientes com sub-bosque e serapilheira densos. É posível que, na região do baixo 

Barigui, parte dessas espécies já não mais ocorram, uma vez que há pequena 

densidade de florestas locais.  

 

- Gomesophis brasiliensis 

Esta espécie é exclusivamente associada a ambientes de várzeas, contando 

com registros para as proximidades do rio Barigui. Habita ambientes lodosos 

periodicamente inundados, apresentndo adaptações nas narinas para a vida límica. 

Sua ocorrência atual na região carece de confirmação. 

 

 

- Liophis almadensis (Figura 8.86) e L. flavifrenatus (Figura 8.87) 

Estas duas serpentes constituem-se em formas raras e típicas de campos 

naturais. Possivelmente encontrem-se extintas das áreas em estudo, porém esta 

condição carece ainda de confirmação. A maioria dos registros atuais destas duas 
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espécies ocorre atualmente na região dos Campos Gerais do Segundo Planalto 

Paranaense. 

 

 Conclusões 
 

A partir da análise efetuada sobre a herpetofauna da região de influência do 

empreendimento e pelas características da área destinada à instalação do mesmo, 

pode-se concluir que a interferência deverá ser mínima ou praticamente nula sobre 

espécies terrestres de anfíbios e répteis. As áreas com remanescentes florestais 

locais apresentam-se profundamente degradadas, sendo habitadas apenas por 

espécies comuns à região do planalto meridional brasileiro. O principal impacto 

possivelmente inerente consiste no risco de acidentes com animais peçonhentos 

(em especial com a jararaca comum, Bothrops jararaca) em função de uma possível 

concentração de roedores nas imediações do empreendimento, os quais podem 

gerar a atração dessas serpentes. Este risco é de difícil previsão em termos de 

magnitude, e exigirá do empreendedor atenção na prevenção de acidentes. Estima-

se, porém, que a população dessa espécie seja pequena e residual na área. 

 

 

• Fazenda Rio Grande 
 

Conforme pode-se verificar na Tabela 8.5, observa-se haver ainda uma 

grande incidência de espécies florestais na região do empreendimento e seu entorno 

(a maioria pouco tolerantes à alteração ambiental, em especial as espécies 

endêmicas Echinanthera cyanopleura, Philodryas arnaldoi e Pseudoboa haasi, além 

de Taeniophalus bilineatus, Cycloramphus bolitoglossus, Proceratophrys spp. e 

Eleutherodactylus guentheri). Tal condição certamente se deve à existência de 

remanescentes florestais ainda densos na região que, embora alterados, geram 

condições para que as espécies habitantes desses sistemas ainda sobrevivam, 

muito embora possivelmente em populações menos densas. Considerando-se que a 

maior parte das espécies mais raras de anfíbios e répteis da região constituem-se 
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em formas florestais, deve-se assumir que, sob o ponto de vista da herpetofauna, as 

áreas mais sensíveis a modificações consistem principalmente nos capões e outros 

remanescentes de cobertura arbórea que localizam-se no entorno da área prevista 

para intervenção. 

 

Quanto a áreas abertas naturais, tais sistemas aparentemente não mais 

existem na região. As áreas abertas alteradas apresentam pequeno contingente de 

espécies mais raras, sendo que aquelas ali existentes podem ser consideradas 

como oportunistas e de pequeno interesse em conservação. Assim, para a análise 

de impactos, deve-se atentar principalmente para as condições do entorno da área 

do empreendimento e, neste caso, a existência de remanescentes florestais e de 

recursos hídricos associados merece grande atenção para projetos de manejo e 

monitoramento ambiental. 

 

 Espécies de Interesse em Conservação Registradas 

 

Algumas das espécies registradas por este estudo merecem destaque quanto 

ao seu status de conservação, podendo tais espécies ser utilizadas como 

indicadores para a tomada de decisões quanto à instalação do empreendimento. 

Seguem discussões sobre tais espécies e suas respectivas regiões de ocorrência. 

 

- Amphisbaena sp. 

Esta espécie consiste em forma ainda não descrita, cujos registros derivam 

da região sul de Curitiba, em área de ocorrência das várzeas do Iguaçu (Duarte-

Filho & Morato, em prep). Seu registro para a região pode ser esperado, mas carece 

ainda de confirmação. 

 

- Cycloramphus bolitoglossus, Eleutherodactylus guentheri (Figura 8.70), 

Proceratophrys boiei (Figura 8.73), Proceratophrys avelinoi, Echinanthera 
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cyanopleura (Figura 8.78), Pseudoboa haasi (Figura 8.85), Xenodon neuwiedi 

(Figura 8.88) e Taeniophalus bilineatus.  

Todas essas espécies são formas florestais estritas, dependentes de 

ambientes com sub-bosque e serapilheira densos. A existência de capões com 

araucária no entorno da área prevista para o empreendimento merece destaque 

para a conservação de tais espécies.  

 

- Philodryas arnaldoi (Figura 8.83) 

Esta espécie consiste em forma endêmica da floresta com araucária (Morato, 

1995), sendo considerada como possivelmente em ameaça em toda extensão de 

sua distribuição (Morato et al., 1995; Di-Bernardo et al., 2002; Bérnils et al., 2004). 

No Paraná, a maioria dos registros atuais desta espécie ocorre exatamente entre as 

regiões de Fazenda Rio Grande e Mandirituba, onde a espécie habita 

remanescentes florestais.  

 

 Conclusões 
 

A partir da análise efetuada sobre a herpetofauna e pelas características da 

área destinada à instalação do empreendimento, pode-se concluir que, no que tange 

às espécies florestais, a interferência do empreendimento deverá ser mínima, dadas 

as pequenas dimensões dos remanescentes locais. Demais remanescentes do 

entorno encontram-se distantes da área a ser afetada, e possivelmente não sofrerão 

impactos associados. Contudo, a existência de outras áreas florestadas nas 

proximidades gera a possibilidade de risco de acidentes com animais peçonhentos 

(em especial com jararacas, Bothrops jararaca e B. neuwiedi) em função de uma 

possível concentração de roedores nas imediações do empreendimento, os quais 

podem gerar a atração das serpentes. Este risco é de difícil previsão em termos de 

magnitude, e exigirá do empreendedor atenção na prevenção de acidentes. 

 

Já quanto à herpetofauna aquática, a inserção do empreendimento em 

proximidades de cursos d'água gera um risco de comprometimento na viabilidade de 
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populações de determinadas espécies, em especial de anfíbios e quelônios, pela 

possibilidade de contaminação. Este risco é pequeno, haja vista a técnica de 

controle de efluentes que será adotada.  

 

 

• Mandirituba 
 

Conforme pode-se verificar na Tabela 8.5, observa-se haver ainda uma 

grande incidência de espécies florestais na região de estudo. A ausência de estudos 

mais detalhados para Mandirituba permite supor que tais dados sejam ainda 

passíveis de comprovação. De qualquer forma, a matriz ambiental densamente 

coberta por sistemas florestais indica que a área prevista para inserção do 

empreendimento ainda comporte espécies pouco tolerantes à alteração ambiental. 

De fato, registros recentes de espécies raras e endêmicas da floresta com araucária 

para as proximidades da área de estudo (Philodryas arnaldoi – Figura 8.83 e 

Pseudoboa haasi – Figura 8.85) são indicativos de uma relativa conservação dos 

ecossistemas locais, em especial das florestas. O mesmo pode ser dito de outras 

espécies florestais que apresentam diversos registros recentes para a região, tais 

como Oxyrhopus clathratus (Figura 8.80), Xenodon neuwiedi (Figura 8.87) e 

Micrurus altirostris (Figura 8.88). Deve-se atentar também para a existência de 

diversos anfíbios tipicamente associados conjuntamente a banhados e florestas e 

que possivelmente ocupem, na região, os densos sistemas de várzeas associados 

ao rio Maurício. 

 

Quanto a áreas abertas naturais, tais sistemas naturalmente não existem na 

região. As áreas abertas alteradas apresentam pequeno contingente de espécies 

oportunistas e de pequeno interesse em conservação. Assim, para a análise de 

impactos, deve-se atentar principalmente para as condições do entorno da área do 

empreendimento e, neste caso, a existência de remanescentes florestais e de 

recursos hídricos associados merece grande atenção para projetos de manejo e 

monitoramento ambiental. 
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 Espécies de Interesse em Conservação Registradas 

 

Algumas das espécies registradas por este estudo merecem destaque quanto 

ao seu status de conservação, podendo tais espécies ser utilizadas como 

indicadores para a tomada de decisões quanto à instalação do empreendimento. 

Seguem discussões sobre tais espécies e suas respectivas regiões de ocorrência. 

 

- Cycloramphus bolitoglossus, Eleutherodactylus guentheri (Figura 8.70), 

Proceratophrys boiei (Figura 8.73), Echinanthera cyanopleura (Figura 8.78), 

Pseudoboa haasi (Figura 8.85), Xenodon neuwiedi (Figura 8.88) e Taeniophalus 

bilineatus (Figura 8.79).  

 

Todas essas espécies são formas florestais estritas, dependentes de 

ambientes com sub-bosque e serrapilheira densos. A existência de densos 

remanescentes florestais no entorno da área prevista para o empreendimento 

merece destaque para a conservação de tais espécies. Deve-se ressaltar que, na 

Região Metropolitana de Curitiba, são raros os adensamentos florestais nas 

dimensões ora observadas. 

 

- Philodryas arnaldoi (Figura 8.83) 

Esta espécie consiste em forma endêmica da floresta com araucária (Morato, 

1995), sendo considerada como possivelmente em ameaça em toda extensão de 

sua distribuição (Morato et al., 1995; Di-Bernardo et al., 2002; Bérnils et al., 2004). 

No Paraná, a maioria dos registros atuais desta espécie ocorre exatamente entre as 

regiões de Fazenda Rio Grande e Mandirituba, onde a espécie habita 

remanescentes florestais.  
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 Conclusões 
 

A partir da análise efetuada sobre a herpetofauna e pelas características da 

área destinada à instalação do empreendimento, pode-se concluir que, no que tange 

às espécies florestais, a interferência deverá ser mínima. O principal impacto 

possivelmente inerente consiste no risco de acidentes com animais peçonhentos 

(em especial com jararacas, Bothrops jararaca e B. neuwiedi) em função de uma 

possível concentração de roedores nas imediações do empreendimento, os quais 

podem gerar a atração das serpentes. Este risco é de difícil previsão em termos de 

magnitude, e exigirá do empreendedor atenção na prevenção de acidentes. 

 

Quanto à herpetofauna aquática, a inserção do empreendimento em 

proximidades de cursos d'água gera também um risco de comprometimento na 

viabilidade de populações de determinadas espécies, em especial de anfíbios e 

quelônios, pela possibilidade de contaminação dos cursos d'água. Este risco é 

pequeno, haja vista a técnica de controle de efluentes, porém demandará um 

monitoramento de tais populações com vistas a um contínuo controle de eventos 

indesejáveis.  
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Fotos 8.62 a 8.67 - Espécies de anfíbios com registros para a região do baixo 

Barigui. 8.62. Bufo ictericus (sapo cururu); 8.63. Bufo abei (sapo galinha); 8.64. 

Hypsiboas albopunctata (perereca); 8.65. Hypsiboas faber (sapo ferreiro); 8.66. 

Aplastodiscus perviridis (perereca verde); 8.67. Scinax fuscovarius (perereca das 

casas) (Fotos: Sérgio Morato). 

 

Figura 8.62 - Herpetofauna 

 

Figura 8.63 

 

Figura 8.64 

 

Figura 8.65 
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Figura 8.66 

 

Figura 8.67 

 

 

 

Fotos 8.68 a 8.73 - Espécies de anfíbios com registros para a região do baixo 

Barigui. 8.68. Dendropsophus minutus (perereca); 8.69. Adenomera marmorata 

(rãzinha); 8.70. Eleutherodactylus guentheri (rã do mato); 8.71. Leptodactylus 

ocellatus (rã paulista); 8.72. Phisalaemus gracilis (rã chorona); 8.73. Proceratophrys 

boiei (sapo de chifres) (Fotos: Sérgio Morato). 

 

Figura 8.68 Figura 8.69 
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Figura 8.70 Figura 8.71 

 

Figura 8.72 

 

Figura 8.73 

  

Fotos 8.74 a 8.79 - Espécies de quelônios e lagartos com registros para a região do 

baixo Barigui. 8.74. Acanthochelys spixii (cágado preto); 8.75. Hydromedusa tectifera 

(cágado pescoço de cobra); 8.76. Phrynops williamsi (cágado do rio); 8.77. 

Anisolepis grilli (lagartinho); 8.78. Ophiodes fragilis (cobra de vidro); 8.79. 

Tupinambis merianae (teiú) (Fotos: Sérgio Morato). 
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Figura 8.74 

 

Figura 8.75 

 

Figura 8.76 

 

Figura 8.77 

 

Figura 8.78 

 

Figura 8.79 
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Fotos 8.80 a 8.85 - Espécies de serpentes com registros para a região do baixo 

Barigui. 8.80. Echinanthera cyanopleura (cobrinha); 8.81. Helicops infrataeniatus 

(cobra d’água); 8.82. Oxyrhopus clathratus (coral falsa); 8.83. Oxyrhopus rhombifer 

(coral falsa); 8.84. Philodryas aestiva (cobra verde); 8.85. Philodryas patagoniensis 

(papa rato). 

 

Figura 8.80 

 

Figura 8.81 

 

Figura 8.82 

 

Figura 8.83 
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Figura 8.84 

 

Figura 8.85 

 

 

Fotos 8.86 a 8.91 - Espécies de serpentes com registros para a região do baixo 

Barigui. 8.86. Liophis almadensis (cobra de capim); 8.87. Liophis flavifrenatus (cobra 

listrada); 8.88. Tomodon dorsatus (cobra espada); 8.89. Waglerophis merremii 

(boipeva); 8.90. Micrurus altirostris (coral verdadeira); 9.91. Bothrops jararaca 

(jararaca) (Fotos: Sérgio Morato). 

Figura 8.86 Figura 8.87 
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Figura 8.88 Figura 8.89 

Figura 8.90 Figura 8.91 
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8.5.2.3 Avifauna 

 

 

Este estudo tem como objetivo principal uma avaliação qualitativa, visando 

caracterizar a comunidade de aves, em três áreas onde o empreendimento poderá 

ser implantado. Assim, possui o intuito de gerar um diagnóstico da avifauna destes 

locais. 

 

Grande parte da área de estudo foi amostrada anteriormente pelo autor e 

colaboradores (v. Scherer-Neto et al. 2000, 2001; Ribas & Santos, 2007), onde 

foram avaliadas áreas muito próximas e os mesmos ambientes, consequentemente 

sendo considerado o mesmo grupo de espécies. Estes dados foram agrupados aos 

resultados atuais, o que possibilitou serem feitas inferências mais precisas sobre a 

avifauna local. Os primeiros estudos regulares sobre aves para esta região foram 

efetuados na década de 80, por André Remy de Meijer, biólogo holandês, na 

Reserva Biológica do Cambuí, todavia os dados obtidos não foram publicados. 

Técnicos do Museu de História Natural “Capão da Imbuia” de Curitiba também 

realizaram incursões irregulares tendo por objetivo, levantar dados sobre a flora e 

fauna da região para o memorial descritivo do Parque Regional do Iguaçu a ser 

implantado também na década de 80 (P. Scherer-Neto info. Pess.).  

 

Os estudos desenvolvidos por Scherer-Neto et al. (2000, 2001), no terço 

superior do rio Iguaçu tiveram como enfoque principal a avifauna aquática e limícola, 

sendo registradas 53 espécies pertencentes a este grupo, correspondendo a 49% do 

número de espécies para as mesmas famílias existentes no Estado do Paraná 

(Scherer-Neto & Straube 1995). Neste extenso estudo também foi obtido um 

excelente resultado com espécies terrestres, sendo verificados vários taxa 

importantes. Especificamente para as aves terrestres, Ribas & Santos (2007) 

registraram190 espécies de aves para a região, com esforços concentrados no 

município de Mandirituba. 
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Toda esta área originalmente era recoberta por Florestas com Araucária, 

formação esta que, no Estado do Paraná, encontra-se cada vez mais reduzida e 

fragmentada. Nos poucos locais onde esta formação ainda se faz representar, 

apresenta sua estrutura fitosociológica totalmente descaracterizada.  

 

 
.1.1.1.1 METODOS 
 

Para atingir os objetivos previstos, foi realizada uma avaliação em cada área 

sugerida. A identificação das espécies foi realizada pela observação direta com 

auxílio de binóculos e reconhecimento mediante vocalizações. Os locais de 

amostragem foram percorridos através de caminhadas, a partir das primeiras horas 

da manhã até ao final da tarde, além de incursões para a verificação de aves de 

hábitos noturnos.  

 

Também foi utilizada a técnica de play-back, onde vocalizações são gravadas 

com auxílio de microfone direcional e gravador portátil. Com a reprodução de suas 

próprias vozes estas aves podem ser atraídas, possibilitando que sejam observadas. 

A utilização de um banco de vozes portátil permite que vocalizações duvidosas 

sejam conferidas instantaneamente, o que elimina erros de identificação auditiva. Os 

nomes das espécies foram anotados em caderneta de campo seguidos de 

informações complementares que fossem julgadas relevantes. 

 

Os registros foram agrupados de acordo com os locais e ambientes, ficando 

distribuídos da seguinte forma: área I/Curitiba; área II/Fazenda Rio Grande, área III/ 

Mandirituba. Ambiente ocupado: (F) floresta em bom estado de conservação; (K) 

capoeiras; (C) campos; (B) ambientes úmidos e aquáticos, como cavas, brejos, 

lagoas ou riachos; (A) áreas antropizadas, geralmente próximo às moradias; (V) 

espécies vistas em vôo, sem utilizar algum tipo de ambiente.  
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Para a preparação da lista final de espécies, além dos registros efetuados no 

atual trabalho, foram incluídos registros obtidos pelo próprio autor em colaboração 

(v. Scherer-Neto et al. 2000, 2001; Ribas & Santos, 2007), onde foram amostradas 

praticamente as mesmas áreas de estudo. Também foram incluídos registros de 

espécies típicas dos ambientes avaliados que foram efetuados em visitas anteriores 

em amostragens pontuais (info. pess.).  O Ordenamento Taxonômico segue CBRO 

(2005)  

 

 

• RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 

Esses dados embora preliminares demonstram que a região como um todo 

apresenta-se bastante alterada com a dominância de espécies generalistas, comuns 

principalmente em formações abertas. Poucos locais conservam espécies típicas 

das formações florestais originais da região, restringem se a pequenos fragmentos 

isolados de dimensões e estrutura fitosociológica variáveis. 

 

A avifauna é típica da Floresta Ombrófila Mista, principalmente próximo aos 

cursos d água, que mesmo não sendo respeitadas as áreas de preservação 

permanente, ainda são os locais mais conservados.  Assim, são muito importantes 

como corredores florestais, principalmente devido à influência que essa região 

recebe de toda a rica fauna do rio Iguaçu. 

 

A caracterização original da região pode ser definida como uma situação de 

miscigenação avifaunística, onde ocorrem espécies características de florestas, 

associadas sintopicamente a aves típicas de campos e até aquáticas. Trata-se de 

um fenômeno assemelhado àquele das regiões mais setentrionais, porém com 

participação das Florestas com Araucárias e limitados obviamente pelo padrão de 

distribuição das espécies de aves envolvidas. 
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 Área I / Curitiba 
 

A paisagem existente nesta área é formada por um conjunto de lagoas 

artificiais principalmente as margens do Rio Barigui, oriundas da extração de areia 

(Figura 8.92). Os pouquíssimos remanescentes de vegetação ciliar apresentam-se 

em estado avançado de declínio. Foram verificadas muitas olarias (Figura 8.93), 

além de loteamentos irregulares ou invasões de terrenos. O entorno imediato da 

área se apresenta bem urbanizado com forte influência antrópica.  

 

Figura 8.92 - Cavas entre o final da Rua Pedro 
Cavichiolo e o rio Barigui. 

Figura 8.93 - Vista da área com a presença de 
muitas olarias. 

 

A maioria dos ambientes analisados são as lagoas artificiais, aqui 

denominados de “cavas”, formadas pela intensa extração de areia e com alto poder 

de retenção de água, constituindo ambientes favoráveis à presença de diversas 

espécies de aves aquáticas. 
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Figura 8.94 - As cavas foram os principais ambientes avaliados, ao 
fundo, capoeiras, formação vegetal dominante em toda área.  

 

A avifauna aquática e limícola analisada no presente trabalho é composta por 

49 espécies que correspondem a 84 % do total encontrado para o alto rio Iguaçu 

(Scherer-Neto et. al. 2000, 2001) e 45 % do total, deste mesmo grupo, existentes no 

Estado do Paraná (Scherer-Neto & Straube 1995). As famílias mais representativas 

são Rallidae e Scolopacidae, seguidas de Ardeidae e Anatidae; as demais 

apresentam um menor número, embora contenham algumas espécies muito 

abundantes. 

 

Este trecho do rio e adjacências apresenta 11 espécies exclusivas em relação 

a toda a bacia do alto rio Iguaçu, são elas: socoí-amarelo Ixobrychus involucris, 

marreca-caneleira Dendrocygna bicolor, marreca-pardinha Anas flavirostris, 

marrecão Netta peposaca, marreca-bico-roxo Nomonyx dominica, sanã Pardirallus 

sanguinolentus, pinto-d´água-comum Laterallus melanophaius, frango-d´água-carijó 

Gallinula melanops, frango-d´água-azul Porphyrio martinica, batuíra-de-coleira 

Charadrius collaris e o batuiruçu Pluvialis dominica. Estas espécies são pouco 
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registradas no Estado do Paraná necessitando de estudos visando subsidiar 

medidas conservacionistas adequadas para sua manutenção nestas áreas.  

 

Entre estas espécies merecem destaques os representantes das Famílias 

Charadriidae e Scolopacidae. São conhecidas popularmente como maçaricos e 

compõem um grupo de aves migratórias que chegam ao sul do Brasil no final do 

inverno, distribuindo-se por locais úmidos que podem ser praias ou lagoas rasas e 

leitos assoreados de rios. Nesta região são encontradas 12 espécies destes 

maçaricos, destacando-se algumas mais abundantes como o maçarico-de-perna-

amarela Tringa flavipes, o maçarico-grande-de-perna-amarela Tringa melanoleuca e 

o pernilongo-de-costas-brancas Himantopus melanurus.  Algumas concentrações 

destas espécies foram registradas em bancos de sedimento, em zonas muito 

poluídas do rio Iguaçu, próximas ao local do empreendimento.  

 

Considerando uma analise quantitativa deste grupo de aves, e obedecendo a 

uma seqüência decrescente de abundancia, a espécie mais numerosa é o frango-

d’água Gallinula chloropus (Figura 8.95). O frango-d’água é encontrado em quase 

todos os ambientes analisados, principalmente nas cavas, onde estão em grandes 

grupos. Compartilhando áreas úmidas, outra espécie abundante é o jaçanã Jacana 

jacana. Esta espécie é encontrado em ambientes úmidos com vegetação flutuante, 

pois não possui capacidade de natação como os frangos d´água. Entre as espécies 

abundantes, também merece destaque a marreca-ananaí Amazonetta brasiliensis, 

encontrada na maioria dos ambientes analisados. A marreca-irerê Dendrocygna 

viduata também é muito numerosa nesta região, devido a seu hábito de se 

concentrar em grandes grupos. 
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Figura 8.95 - frango-dágua Gallinula chloropus, espécie mais 
abundante na região. 

 

O biguá Phalacrocorax brasilianus é bastante freqüente e abundante 

sazonalmente na região. É uma ave tipicamente aquática e sobrevive do alimento 

(peixes) retirado de diferentes corpos d´água. Utiliza tanto o rio como as lagoas 

marginais, constituindo-se em indicador da disponibilidade de alimento nestes 

ambientes. Espécies pertencentes à família Rallidae podem ter sua população 

subestimada devido a seus hábitos secretivos. Pequenas saracuras como a sanã 

Pardirallus sanguinolentus; a saracura-sanã Pardirallus nigricans; a sanã-carijó 

Porzana albicollis; o pinto-d’água-comum Laterallus melanophaius, o frango-d’água-

carijó Gallinula melanops e o pinto-d’água-avermelhado Laterallus leucopyrrhus são 

raramente observados.  

 

Em alguns locais as áreas de cavas formam brejos, principalmente com a 

presença da taboa Typha sp, favorecendo a ocorrência de alguns Passeriformes 

relacionados a áreas úmidas, como o coleiro-do-brejo Sporophila collaris (Fam. 

Emberizidae), o curutié-do-banhado Certhiaxis cinnamomeus (Fam. Furnariidae) e o 

João-pobre Serpophaga nigricans (Fam. Tyrannidae). Indicações sobre reprodução 
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destas espécies são assinaladas para vários locais no Estado do Paraná que 

apresentam ambientes similares, alguns inclusive próximos à área de estudo. 

 

De modo geral, para um melhor gerenciamento destas populações de aves 

aquáticas é fundamental um monitoramento constante, visando principalmente 

verificar as flutuações na abundancia ao longo de ciclos sazonais que servirão como 

indicadores de possíveis impactos ambientais. Marques (2001) relata que a 

importância atribuída aos banhados está associada ao grande número de funções 

que desempenham, incluindo processos físicos, químicos e biológicos.  A 

manutenção da diversidade aquática está entre as funções mais importantes, e para 

que estas sejam mantidas, é necessário definir um hidroperíodo específico.  Este 

mesmo autor, afirma que mudanças nas condições hidrológicas em terras úmidas, 

resultam em alterações substanciais na riqueza de espécies e na produtividade do 

ecossistema, sendo que pequenas variações da lâmina de água podem induzir a 

formação de comunidades diferentes.  

 

Durante os estudos conduzidos, considerando apenas a área em questão, as 

aves terrestres apresentaram baixa riqueza e presença de espécies generalistas. A 

maioria dessas espécies é comum em toda a região, sendo que em ambientes 

similares, os padrões de composição encontrados são muito parecidos, 

apresentando as mesmas espécies, porem diferindo em termos de abundancia. 

Muitas espécies são importantes para determinar o grau de alteração de 

determinada região. O percentual de espécies com elevado grau sinantrópico em 

relação ao total, indica o nível de antropização de determinada área.  Foram 

registradas várias espécies com esta condição, perfazendo 76% do total amostrado, 

ilustrando assim o quadro de alterações que essa região sofreu. 
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 Conclusão quanto à área de Curitiba 
 

A maior riqueza avifaunistica nesta área está restrita ao rio Barigui, suas 

margens alagadas e área florestadas, mesmo as espécies ameaçadas de exitinção 

definidas. Considerando-se a proposta apresentada pelo Consórcio Intermunicipal 

de gestão dos resíduos sólidos, o SIPAR, e o modelo de ocupação da área, não 

intervindo em área de vegetação, e as atividades sendo desenvolvidas a mais de 

300 metros do rio Barigui, além das medidas mitigadoras necessárias a serem 

implantadas no empreendimento, conclui-se, do ponto de vista da avifauna, que o 

empreendimento proposto é passível de implantação na área avaliada, além de 

poder contribuir de forma benéfica através do isolamento e monitoramento da área a 

ser preservada as margens do rio, e principalmente inibindo atividades predatórias. 

 

 

 

 Area II/ Fazenda Rio Grande 
 

Esta área é formada por propriedades rurais (Figura 8.96), ocupadas por 

pastagens e principalmente agricultura, com alguns remanescentes de Floresta com 

Araucária (Figura 8.97). A principal atividade agrícola verificada é o cultivo da soja, 

que perfaz grande parte do uso atual do solo (Figura 8.98).  Alguns remanescentes 

representativos são encontrados na extremidade norte da área, tendo como limite o 

oleoduto (Figura 8.99). 
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Figura 8.96 - Propriedade rural típica da 
região 

Figura 8.97 - Detalhe dos fragmentos de 
Floresta com Araucária encontrados na área 
avaliada. 

 

Figura 8.98 - Extensas áreas de cultivo de 
soja são as formações dominantes na região. 

Figura 8.99 - Vista geral da borda de um 
importante fragmento florestal na região. 

 

Este local apresenta alta similaridade com as áreas abertas avaliadas por 

Scherer-Neto et al. (2001) e pelo próprio autor em diversas incursões pontuais, 

principalmente em campos alterados e capoeiras. São consideradas para esta área 

poucas espécies de aves, perfazendo apenas 18 % do total conhecido para o 

Estado do Paraná (Scherer-Neto & Straube, 1995).  

 

Essa baixa riqueza é explicada pela paisagem completamente 

descaracterizada onde ocorre uma supremacia de representantes de Passeriformes 
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da subordem Oscines. Em áreas primitivas, a diversidade dos Suboscines é 

significativamente maior do que a dos Oscines. Pelo contrário, quando se formam 

bordas nas florestas ou até mesmo em situações radicais de erradicação da floresta, 

ocorrem modificações na estrutura ecológica local, assim há a tendência da extinção 

de aves especializadas permitindo a colonização dos nichos por espécies de alta 

plasticidade ambiental, os Oscines (Sick, 1997). Entre as espécies típicas de 

formações abertas cita-se o suiriri-pequeno Satrapa icterophrys, o suiriri-cavaleiro 

Machetornis rixosa, o canário-terra Sicalis flaveola (Figura 8.100), o tiziu Volatinia 

jacarina e o coleirinho Sporophila caerulescens. 

 

Figura 8.100 - Canário-terra Sicalis flaveola, entre as espécies mais 
comuns e abundantes na área de estudo. 

 

Algumas espécies registradas ocupam bordas de florestas e ambientes 

antropizados, principalmente representantes da Família Tyrannidae, tais como a 

risadinha Camptostoma obsoletum, o alegrinho Serpophaga subcristata e 

principalmente o bem-te-vi Pitangus sulphuratus. Outras espécies desta família 

realizam movimentos migratórios, sendo registradas apenas no verão, como a 

maria-cavaleira Myiarchus ferox, o bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus, o 

enferrujado Lathrotriccus euleri, o tesourinha Tyrannus savana, o suiriri Tyrannus 
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melancholicus e a peitica Empidonomus varius. No entanto, alguns indivíduos destas 

espécies, são encontrados durante todo o ano. 

 

Os representantes da Família Furnariidae estão restritos ao Neotrópico, 

habitando diversos ambientes. São definidos no Brasil, como três tipos ecológicos 

principais: Matas e Brenhas, Campos desprovidos de vegetação mais alta e 

Pantanais (taboais e juncais) (Sick, 1997). Neste estudo, com exceção do joão-de-

barro Furnarius rufus, espécie característica de formações abertas e antropizadas, 

as demais são típicas representantes das matas e brenhas, com elementos 

terrícolas e do estrato baixo (arbustos) como o cisqueiro Clibanornis 

dendrocolaptoides, os representantes do gênero Synallaxis e no estrato médio com 

o arredio-meridional Cranioleuca obsoleta. 

 

 A presença de espécies de não-passeriformes relacionados a ambientes 

campestres, como columbídeos (pombas) e cuculídeos (anus), em abundancia, 

também é um forte indicativo de descaracterização ambiental.  De acordo com Sick 

(1997) a maioria das espécies de pombas brasileiras, geralmente as menores, vive 

em regiões campestres sendo beneficiadas pelo desmatamento e expansão de 

culturas; desta maneira formas do cerrado e da catinga começam a invadir áreas 

onde ocorria Floresta Atlântica. 

 

Nos fragmentos florestais avaliados, são encontradas espécies comuns, 

principalmente habitando o estrato médio e superior. Costumam apresentar uma 

grande movimentação no interior das florestas, freqüentando praticamente todos os 

níveis acima do solo, entre estas, cita-se o abre-asas Leptopogon amaurocephalus, 

o patinho Platyrinchus mystaceus, e os caneleirinhos Pachyramphus castaneus e P. 

polychopterus. Neste contexto, um dos representantes mais importantes é o 

grimpeirinho Leptasthenura setaria espécie inteiramente ligada à ocorrência do 

pinheiro-do-Paraná Araucaria angustifolia. Alguns ambientes ribeirinhos são 

encontrados nesse lote, contudo apresentam se muito alterados e em alguns pontos 

desprovidos de floresta ciliar, sendo habitados também por espécies generalistas.  
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Algumas áreas formam brejos e a maioria das espécies que o habitam são 

dificilmente visualizadas, sendo registradas mais facilmente pelo reconhecimento de 

suas vocalizações. 

 

Entre as espécies encontradas nesta área, algumas são características desta 

paisagem, como a maria-faceira Syrigma sibilatrix (Figura 8.101), o peneira Elanus 

leucurus, falcão-de-coleira Falco femoralis, andorinhão-de-coleira Streptoprocne 

zonaris, o tico-tico-rato Ammodramus humeralis, o pintassilgo Carduelis 

magellanicus e a sabiá-do-campo Mimus saturninus. De modo geral, apesar de esta 

área possuir remanescentes florestais importantes e que merecem ser conservada, 

a maior parte da região é utilizada para o plantio da soja que apresenta baixíssima 

riqueza de aves. 

 

 

Figura 8.101 - maria-faceira Syrigma sibilatrix, espécie 
característica dos campos secos e úmidos da região. 

 

 A avifauna regional distingue duas composições definidas de acordo com a 

escala cronológica em função do ritmo das modificações ambientais. Atualmente 



 

  108 

apenas uma pequena parte desses hábitat naturais apresenta-se em bom estado de 

conservação, restringindo-se a poucos e pequenos remanescentes. Ao mesmo 

tempo em que ocorreram estas alterações, grande parte da avifauna local também 

foi substituída, sendo que de maneira geral, a região apresenta uma dominância de 

elementos característicos de áreas abertas, principalmente tiranídeos e 

emberizídeos. Esta proporção, apesar de típica em áreas de Cerrado e Campos 

Naturais, foi acentuada nas últimas décadas com a diminuição das áreas florestais, 

favorecendo o aparecimento de mais espécies campícolas, principalmente aquelas 

comuns. Tais espécies podem ser exemplificadas inicialmente com casos clássicos 

de invasões e mesmo ampliações distribucionais induzidas pela antropização (Willis 

& Oniki 1992). 

 

 

 Conclusão quanto a área de Fazenda Rio Grande 
 

Considerando-se a proposta apresentada pelo Consórcio Intermunicipal de 

gestão dos resíduos sólidos, o SIPAR, e o modelo de ocupação da área estudada, 

não intervindo em área de vegetação, e a atividade de aterro sendo desenvolvida de 

forma condensada, além das demais atividades previstas serem de baixo impacto, 

conclui-se, do ponto de vista da avifauna, que o empreendimento proposto é 

passível de implantação na área estudada. 

 

 

 

 Área III/ Mandirituba 
 

Esta área apresentou os ambientes mais conservados e consequentemente 

uma avifauna mais rica. É formada principalmente por propriedades rurais, porém 

apresenta uma grande área florestal concentrada ao norte (Figura 8.102) que se 

estende até o limite meridional (Figura 8.103). Esta faixa florestal acompanha 

principalmente cursos d’água como o rio Mauricio (Figuras 8.104 e 8.105). Em 
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menor escala, também são encontrados nas adjacências, algumas cavas de 

extração de areia (Figuras. 8.106 e 8.107). 

 

Figura 8.102 - vista parcial do principal 
fragmento florestal, próximo ao limite norte 
da área de estudo. 

Figura 8.103 - Vista do mesmo fragmento na 
porção centro sul da área de estudo. 

Figura 8.104 - detalhe da Floresta ciliar do 
rio Maurício. 

Figura 8.105 - vista da borda da floresta 
ciliar sobre a ponte do rio Mauricio. 
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Figura 8.106 - Cavas de extração de areia 
adjacentes a área de estudo. 

Figura 8.107 - Detalhe da vegetação das 
cavas com a presença de aves aquáticas 
como o jaçanã Jacana jacana  

   

Para esta região são conhecidas 190 espécies de aves, pertencentes a 49 

famílias distintas, representando 24,8% do total conhecido para o Estado do Paraná 

(Scherer-Neto & Straube 1995). Este valor pode ser considerado expressivo quando 

relacionado a outros estudos com esforço equivalente em áreas de ocorrência de 

Floresta Ombrófila Mista. O padrão encontrado entre as famílias mais 

representativas, também consideradas para uma avaliação preliminar dos grupos 

ecológicos dominantes, corrobora com aqueles encontrados na maioria das regiões 

no neotrópico. Entre os não-passeriformes as famílias mais representativas são 

Accipitridae, Trochilidae, Picidae e Strigidae. 

 

A riqueza de acipitrídeos (Figura 8.108) é muito expressiva representando 

28,5% do total conhecido para o Estado do Paraná (Scherer-Neto & Straube 1995).  

A perda dos predadores de topo de cadeia pode causar surpreendentes e 

alarmantes efeitos sobre vários aspectos da estrutura de comunidades das florestas 

tropicais, não somente sobre a população de presas, mas também efeitos 

secundários á vegetação (Terborgh 1992). Dessa forma, também merece destaque 

a riqueza de corujas (Família Strigidae) perfazendo 46,6% do total citado por 

Scherer-Neto & Straube (1995).  
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Figura 8.108 - gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus registrado 
sobrevoando o fragmento principal na parte norte da área de 
estudo, espécie incluída no Livro vermelho da fauna ameaçada no 
Estado do Paraná.   

 

A Família Trochilidae apresentou alta riqueza com representantes importantes 

como o beija-flor-preto Florisuga fusca, o beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi, o 

beija-flor-de-veste-preta Antracothorax nigricollis e o beija-flor-de-fronte-violeta 

Thalurania glaucopis. Os beija-flores têm um papel importante na polinização de 

muitas plantas, algumas são consideradas troquilógamas, constituindo numa das 

contribuições neotropicais mais importantes à “ornitofilia” de plantas. João S. Decker 

(1934) apud Sick (1997), trabalhando no sul do Brasil, deu os nomes de 58 famílias 

de plantas (mais de 200 espécies) nas quais ele registrou polinização por beija-

flores. 

 

A Família Picidae apresentou sete espécies, destas, a metade refere-se a 

representantes florestais e os demais característicos de ambientes abertos. Os 

reflorestamentos com Eucalyptus spp e Pinus spp não favorecem a existência de 

pica-paus o mesmo acontecendo com as capoeiras nativas, nos quais faltam árvores 
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maiores para instalação de seus ninhos, além da alta quantidade de inseticidas. A 

existência de pica-paus em determinados casos pode até servir como indicador de 

que a respectiva biocenose continua intacta (Sick 1997). 

 

Entre os Passeriformes, as famílias mais representativas são Tyrannidae, 

Furnariidae, Thraupidae e Emberizidae. A predominância dos representantes dessas 

famílias ilustra bem a diversificação ambiental e a heterogeneidade de habitat 

encontrada. Isto é proporcionado pelo gradiente entre áreas fechadas, 

representadas pelas florestas, e as áreas abertas, representadas principalmente 

pelos campos. 

 

Algumas famílias apresentaram baixa riqueza e ausência de alguns 

elementos importantes, principalmente indicadores de ambientes florestais 

estruturados. Entre os não-passeriformes destaca-se a Família Psittacidae com 

poucos representantes e aparentemente pouco abundantes.  Entre os vários fatores 

que levam ao declínio as populações de psitacídeos, um dos principais é o 

empobrecimento das florestas nativas, pois estas aves dependem de ambientes com 

árvores adultas para reprodução, alimentação e repouso (info. pess.). Entre as 

famílias da Ordem Passeriformes, também se constatou uma baixa riqueza de 

espécies indicadoras de ambientes florestais conservados, como os 

dendrocolaptídeos, formicarídeos e furnarídeos florestais. Apesar da alta riqueza 

encontrada, o principal fragmento florestal, em muitos trechos, principalmente na 

porção meridional, apresenta claramente efeito de borda acentuado e 

conseqüentemente a ausência de determinados grupos ecológicos mais exigentes.  

Quando se discutem guildas e fragmentação, Kattan et al. (1994), demonstraram 

que as espécies mais suscetíveis à extinção local seriam os grandes frugívoros de 

dossel e principalmente os insetívoros de sub-bosque. Nas proximidades da área de 

estudo, encontram-se alguns remanescentes aparentemente em bom estado de 

conservação, no entanto, estão isolados por pequenas distâncias de campos e 

áreas de reflorestamentos. Nestas florestas foram encontradas espécies mais 
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exigentes quanto à estruturação da vegetação, indicando assim que apesar da 

região apresentar vários remanescentes, a estrutura fitosociológica é muito variável.  

A ausência de determinadas espécies, principalmente aquelas com características 

especificas como os grandes frugívoros e insetívoros de sub-bosque, indica que o 

remanescente central apresenta certa descaracterização. Assim, percebe-se que 

além do tamanho da área, o que influencia consideravelmente na riqueza de aves 

nos fragmentos da região são suas diferentes utilizações e principalmente a 

distancia e a extensão da formação vegetacional adjacente. A restauração das 

conexões entre estes fragmentos seria extremamente benéfica, pois facilitaria o fluxo 

das populações de aves, contribuindo assim na manutenção e principalmente na 

regeneração não só deste fragmento, mas de todo complexo florestal regional. Berg 

(1997) estudou comunidades de aves em florestas temperadas e constatou que 

abundancia e diversidade dependiam do tamanho do fragmento, da proximidade 

com áreas florestais contínuas e da qualidade do habitat. 

 

Pesquisas realizadas em florestas com características similares, tanto de 

caráter pontual, como regular (C. F. Ribas e R.E.F. Santos, info. pess.), revelaram 

algumas espécies relativamente comuns para a região, porém que não são 

verificadas, com a mesma freqüência, em outras regiões do Estado. Entre elas cita-

se a saíra-preciosa Tangara pretiosa (Figura 110) e a gralha-azul Cyanocorax 

caeruleus. 
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Figura 8.109 - Saíra-preciosa Tangara pretiosa, espécie freqüente na 
região onde a cobertura florestal é mantida. 

 

No entorno da área, o ambiente representado pelas florestas de encosta não 

recebeu um esforço adequado. Mesmo assim, são conhecidas 85 espécies para 

estes locais, como o rabo-branco-de-garganta-rajada Phaethornis eurynome, o pinto-

do-mato Hylopezus nattereri, a tovaca-campainha Chamaeza campanisona, o 

arapaçu-de-bico-torto Campiloramphus falcularius. É importante ressaltar que estas 

espécies exclusivas destes locais, são aves florestais que indicam a qualidade do 

ambiente, sendo dificilmente encontradas em áreas degradadas. Neste ambiente 

verificou-se uma dominância de insetívoros em todos os estratos. Este grupo de 

espécies possui papel fundamental no controle biológico, principalmente aqueles 

que habitam o interior da floresta como o trepador-de-sombrancelha Cichlocolaptes 

leucophrus. Desta forma, contribuem indiretamente para aumentar a regeneração 

natural, auxiliando no equilíbrio ecológico ao controlar insetos potenciais 

consumidores de plantas e sementes. 

 



 

  115 

A floresta ciliar, principalmente do rio Mauricio, apresentou riqueza muito 

significativa, sendo muitas espécies comuns a floresta de encosta. Estas formações 

vegetacionais, conhecidas como “matas de branquilho”, merecem atenção em 

função de sua restrita área de ocorrência e da intensidade que estão sendo 

erradicadas no Estado do Paraná. Da mesma forma, as várzeas que ocorrem 

associadas a estas florestas estão cada vez mais escassas, devido principalmente a 

extração de areia do subsolo, portanto, praticamente inexistem na área avaliada.  

Consequentemente um grupo de espécies de aves típicas destas formações, 

incluindo várias ameaçadas, vem sofrendo diretamente com esta constante 

supressão.  

 

De modo geral, esta região é bastante relevante do ponto de vista 

biogeográfico, pois demonstra a convergência de elementos de biomas distintos, 

aumentando assim a riqueza específica local. O rio Iguaçu é um dos cursos d’água 

mais importantes do Estado, onde se encontram significativos remanescentes de 

Floresta com Araucária. Em muitos locais, ainda, as margens deste rio apresentam a 

vegetação conservada. Desta forma se constitui no principal corredor regional para 

as espécies típicas desta formação, influenciando diretamente na composição 

verificada na área de estudo. Além deste rio, são encontrados vários pequenos 

tributários, sendo que nas altitudes mais elevadas apresentam-se mais próximos de 

suas características originais. 

 

Algumas espécies sofrem não só com a perda de habitat, mas também com a 

pressão de caça para alimentação e cativeiro. Neste estudo, algumas espécies 

tipicamente cinegéticas foram registradas, podendo ser destacada a presença dos 

representantes das Famílias Tinamidae, Anatidae, Cracidae e Columbidae. O 

monitoramento deste grupo de aves, como exemplo o inhanbú-guaçu Crypturellus 

obsoletus e o jacuguaçú Penelope obscura (Figura 8.111), constitui-se em um 

indicativo importante de perturbações que venham a ocorrer nesta área. Outras 

espécies, principalmente das famílias Psittacidae e Emberizidae, são afetadas pela 
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retirada de indivíduos, tanto filhotes como adultos para o comércio clandestino de 

fauna silvestre. 

 

Figura 8.110 - jacuguaçu Penélope obscura, espécie cinegética que 
recebe grande pressão de caça na região 

 

Os principais impactos verificados neste local estão relacionados às 

sucessivas alterações no habitat, principalmente em ambientes florestais. Estas 

modificações criam um mosaico de ambientes naturais e artificiais, os quais agem 

seletivamente quanto à manutenção de diferentes populações. Assim, espécies com 

maiores exigências ecológicas, principalmente aquelas com baixa capacidade de 

deslocamento, são mais suscetíveis a extinções locais. Estas espécies podem estar 

associadas a ambientes e/ou recursos específicos os quais podem ser suprimidos 

e/ou fragmentados sazonalmente. Certamente, a perda destes locais forçará essas 

espécies a deslocarem-se e explorarem novas áreas, que podem apresentar 

características diferentes. Isto exigirá uma maior adaptação ao novo ambiente e 

possivelmente um maior gasto energético pela competição intra e interespecífica. 

Uma real compreensão da situação regional dessas espécies, só poderá ser obtida 

com estudos específicos, que envolvam principalmente avaliações populacionais 

regulares com captura e recaptura. 
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O fragmento principal avaliado apresenta dimensões representativas para a 

região, mesmo que em grande parte de seu perímetro não possua conectividade 

com outras áreas florestais (Figura 8.112). Este isolamento é prejudicial à avifauna 

local, pois os novos indivíduos jovens que são recrutados às populações ali 

presentes não possuem áreas de dispersão disponíveis, onde ocorrem novas 

colonizações. Este fato pode gerar um esgotamento nos territórios existentes, 

ocasionando competições intra-específicas e até mesmo a eliminação de indivíduos 

cujos territórios não condizem com as dimensões mínimas exigidas pela espécie. O 

isolamento de populações também gera inúmeros problemas genéticos, como 

depressões endogâmicas e modificações no genoma.  

 

 

Figura 8.111 - Interior de um remanescente florestal do entorno e 
isolado do fragmento principal, localizado ao sul da área de estudo. 

 

 A elaboração de corredores de vegetação nativa que possibilitem o 

deslocamento, não só de espécies estritamente florestais, mas de toda a 

comunidade, também é crucial para a perpetuação das aves que ali ainda ocorrem. 

O isolamento dos fragmentos pode trazer prejuízos à população de muitas espécies 
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encontradas nesta área, pois algumas aves mais sensíveis a alterações ambientais 

não atravessam áreas abertas por ficarem muito vulneráveis à predação. 

 

Algumas dúvidas podem ser elucidadas através da história natural de 

algumas espécies, do ambiente e das suas inúmeras interações, sendo que esta 

região possui um histórico de alterações, o qual através de décadas traduziu-se na 

extinção local de algumas espécies e na diminuição significativa nas populações de 

diversas outras. Atualmente, devemos considerar apenas fragmentos de hábitats e 

populações reduzidas, sendo que muitas respostas se perderam no tempo, porém a 

manutenção destes remanescentes ainda poderá ser fortalecida com ações 

imediatas e contínuas de manejo e conservação; nunca esquecendo a necessidade 

de um esforço conjunto, reunindo solos, vegetação e fauna. 

 

 Conclusão quanto à área de Mandirituba 
 

A maior riqueza avifaunista nesta área está restrita basicamente aos 

fragmentos florestais da região, em especial as espécies ameaçadas de exitinção 

definidas, as quais são restritas a área de floresta mais preservada. Considerando-

se a proposta apresentada pelo Consórcio Intermunicipal de gestão dos resíduos 

sólidos, o SIPAR, e o modelo de ocupação da área, não intervindo em área de 

vegetação, e as atividades sendo desenvolvidas sem nenhuma intervenção nas 

áreas de vegetação, além das medidas mitigadoras e compensatórias a serem 

implantadas no empreendimento, conclui-se, do ponto de vista da avifauna, que o 

empreendimento proposto é passível de implantação na área apresentada. Além, da 

viabilidade de implantação, o empeendimento poderá contribuir de forma benéfica 

através da acsição da região de floresta a oeste, visando sua preservação e uso 

como medida compensatória. 
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• ESPÉCIES AMEAÇADAS 
 

 Entre todas as espécies registradas, treze constam no Livro Vermelho da 

Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (Mikich & Bérnils 2004), sendo cinco NT - 

quase ameaçadas e oito DD - dados deficientes. 

 

gavião-pombo-grande Leucopternis polionotus  NT (área III) 

É considerada, em outros estados brasileiros, como de interesse sob o ponto de 

vista conservacionista, ainda que no Paraná seja freqüente, sugerindo a existência 

de uma população-fonte no Estado (Mikich & Bérnils 2004).  

 

gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus  NT (áreas I, II, III)  

Essa espécie apresenta vários registros na região podendo ser considerada de 

freqüência elevada. Embora tenha sido razoavelmente registrada nos últimos anos, 

esta espécie rapineira florestal necessita de áreas extensas para cumprir seu ciclo 

de vida, sendo que suas populações podem sofrer declínio em decorrência da 

fragmentação excessiva (Mikich & Bérnils 2004).  

 

Caraúna-de-cara-branca Plegadis chihi NT (área I) 

Aparentemente esta espécie ocorre em todo o Estado do Paraná, mas de forma 

pontual, marcada pelos hábitats preferenciais: ambientes aquáticos abertos em meio 

a formações campestres ou várzeas e, eventualmente, manguezais (Mikich & Bérnils 

2004). 

 

Peito-pinhão Poospiza thoracica NT (áreas I e II) 

Espécie com poucos registros recentes; tem distribuição restrita á áreas de maior 

altitude e médias térmicas baixas do complexo montanhosos da Serra do Mar e da 

zona nuclear da Floresta Ombrófila Mista (Mikich & Bérnils 2004). 
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Azulinho Cyanoloxia glaucocaerulea NT (área I) 

Apesar de largamente distribuída pelo Paraná, tem-se estimado declínio 

populacional e redução do número de contatos desta espécie, comparando-se as 

freqüências de registros observadas nas últimas décadas. Além disso, apresenta 

uma limitada distribuição global, sendo o Paraná uma parte importante de suas 

populações-fonte (Mikich & Bérnils 2004). 

 

Socoí-amarelo Ixobrychus involucris DD (área I) 

Esta é uma espécie com registros escassos no Paraná, provavelmente decorrentes 

das dificuldades de estudá-la em seus ambientes de ocorrência (Mikich & Bérnils 

2004). 

 

Frango-d’água-carijó Gallinula melanops DD (área I) 

Contando com registros confinados ás várzeas do alto rio Iguaçu e aos banhados 

litorâneos, esta espécie pode ser restrita a locais com hábitats muito peculiares 

dentro de sua ampla área de distribuição (Mikich & Bérnils 2004). 

 

Maçarico-acanelado Tryngites subruficollis DD (área I) 

Trata-se de uma espécie migratória, com pouquíssimos registros no Paraná em 

ambiente que sofre forte impacto pela antropização (Mikich & Bérnils 2004). 

 

Batuíra-de-esporão Vanellus cayanus DD (área I) 

Apesar de ocorrer em todo o Brasil, no Paraná esta espécie é pouco observada, 

contando com registros antigos para o noroeste, norte e centro do Estado e, apenas 

recentemente, para a região litorânea. O registro efetuado nas cavas do alto rio 

Iguaçu é o primeiro para esta região (Mikich & Bérnils 2004). 

 

gavião-miudinho Accipter superciliosus DD (área III) 

Os registros escassos desta ave de rapina, no Estado, podem ser uma 

conseqüência do comportamento tímido observado entre todas as congêneres 

(Mikich & Bérnils 2004). 
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gavião-de-sobre-branco Percnohierax leucorrhous DD (área III) 

Este falconiforme florestal é escassamente conhecido, tem poucos registros para o 

Paraná e aparenta ser naturalmente incomum em toda sua área de distribuição 

(Mikich & Bérnils 2004). Em áreas similares, entremeadas de remanescentes de 

Floresta com araucária e talhões de pínus com idade avançada, em altitudes entre 

800 a 1000 s.n.m, a espécie tem sido registrada com relativa freqüência (R.E.F. 

Santos & C.F. Ribas, obs. pess.) 

 

mocho-diabo Asio stygius  DD (área III) 

O conhecimento da história natural desta espécie de hábitos noturnos que conta 

com escassos registros no Paraná é ainda insatisfatório para se categorizar seu 

status regional (Mikich & Bérnils 2004). 

 

caburé-acanelado Aegolius harrissi DD (área III) 

Esta ave possui poucos registros para o Estado e carece de estudos sobre 

distribuição, biologia e ecologia tornando difícil a categorização de seu staus de 

ameaça (Mikich & Bérnils 2004). O registro obtido por Ribas & Santos (2007), no 

município de Mandirituba, constitui-se na primeira documentação fotográfica desta 

ave no Paraná. As informações sobre a espécie no Estado restringem se há um 

exemplar coletado no Parque Estadual João Paulo II, município de Curitiba e 

observações feitas para o Parque Regional do Iguaçu, São José dos Pinhais 

(Scherer-Neto & Straube 1995), além de um único registro visual efetuado no 

Zoológico de Curitiba (info. pess.) e um indivíduo depositado no Museu de História 

Natural Capão da Imbuia, proveniente de área urbana de Curitiba (P.Scherer-Neto, 

info. pess.)  
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Tabela 8.6 - Lista das espécies registradas nas áreas avaliadas, seguidas de seus nomes 
populares, ambientes e locais(área). Ordenamento taxonômico seg. CBRO (2005)  

legendas:.  
Ambiente- (F) florestas; (K) capoeiras; (C) campos; (B) ambientes úmidos e aquáticos; (A) áreas 
antropizadas; (V) espécies vistas em vôo. 
Local- área Curitiba (I); área Fazenda Rio Grande (II), área Mandirituba (III) 
 

Espécie Nome popular Ambiente Local 

Ordem Tinamiformes    

FAMÍLIA TINAMIDAE    

Crypturellus obsoletus inambuguaçu F II, III 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã K III 

Rynchotus rufescens perdiz C II 

Nothura maculosa codorna-comum C II 

    

Ordem Anseriformes    

FAMÍLIA ANATIDAE    

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira B I 

Dendrocygna viduata irerê B I 

Cairina moschata pato-do-mato B I 

Sarkidiornis sylvicola pato-de-crista B I 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho B I, II, III 

Anãs flavirostris marreca-pardinha B I 

Anas versicolor marreca-cri-cri B I 

Netta peposaca marrecão B I 

Nomonyx dominica marreca-de-bico-roxo B I 

    

Ordem Galliformes    

FAMILIA CRACIDAE    

Penélope obscura jacu F II, III 

    

FAMÍLIA 

ODONTOPHORIDAE 
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Odontophorus capueira uru F III 

    

Ordem Podicepediformes    

FAMÍLIA PODICEPEDIDAE    

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador B I, III 

Podiceps occipitalis mergulhão-de-orelha-

branca 

B I 

    

Ordem Pelecaniiformes    

FAMÍLIA 

PHALACROCORACIDAE 

   

Phalacrocorax brasilianus biguá B I, III 

    

Ordem Ciconiiformes    

FAMÍLIA ARDEIDAE    

Ixobrychus involucris socoí-amarelo B I 

Nycticorax nycticorax savacu F, B I, II, III 

Butorides striata socozinho B I, II, III 

Bubulcus íbis garça-vaqueira C I, II, III 

Ardea cocoi garça-moura B I 

Ardea alba garça-branca-grande B I, II, III 

Syrigma sibilatrix maria-faceira C, B I, II, III 

Egretta thula garça-branca-pequena B I, III 

    

FAMÍLIA 

THRESKIORNITIDAE 

   

Theristicus caudatus curicaca  C II, III 

Plegadis chihi caraúna-de-cara-

branca 

C, B I 

Phimosus infuscatus tapicuru-de-cara-

pelada 

B I 
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Platalea ajaja colhereiro B  

    

Ordem Cathartiformes    

FAMÍLIA CATHARTIDAE     

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta A,V I, II, III 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-

vermelha 

C, V I, II, III 

    

 

Ordem Falconiformes 

   

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE    

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-

cinza 

F III 

Elanoides forficatus gavião-tesoura F III 

Elanus leucurus gavião-peneira C I, II, III 

Harpagus diodon gavião-bombachinha F III 

Accipter superciliosus gavião-miudinho F III 

Accipter striatus gavião-miúdo F, K II, III 

Leucopternis polionotus gavião-pombo-grande F III 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo C I, III 

Percnohierax leucorrhous gavião-de-sobre-

branco 

F III 

Rupornis magnirostris gavião-carijó K, V, A I, II, III 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco F I, II, III 

    

 

FAMÍLIA FALCONIDAE 

   

Caracara plancus carcará C, A I, II, III 

Milvago chimachima carrapateiro C, A I, II, III 

Micrastur ruficollis falcão-caburé F II, III 

Falco sparverius quiriri C I, II, III 
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Falco femoralis falcão-de-coleira C II 

Falco peregrinus falcão-peregrino C I 

    

 

Ordem Gruiformes 

   

FAMÍLIA RALLIDAE    

Aramides saracura saracura-do-mato F,B I, II, III 

Aramides cajanea saracura-três-potes F,B III 

Laterallus melanophaius sana-parda B I 

Laterallus leucopyrrhus sanã-vermelha B I, III 

Porzana albicollis sana-carijó B I 

Pardirallus nigricans saracura-sanã B I 

Pardirallus sanguinolentus saracura-do-banhado B I 

Gallinula chloropus frango-d’água B I, II, III 

Galinulla melanophaius frango-d’água-carijó B I 

Porphyrio martinica frango-d’água-azul B I 

    

Ordem Charadriiformes    

 

FAMÍLIA CHARADRIIDAE 

   

Vanellus cayanus batuíra-de-esporão B I 

Vanellus chilensis quero-quero C,B,A I, II, III 

Pluvialis dominica batuiruçu B I 

Charadrius collaris batuíra-de-coleira B I 

    

FAMÍLIA 

RECURVIROSTRIDAE 

   

Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-

brancas 

B I 

    

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE    
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Gallinago paraguaiae narceja B I 

Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-

perna-amarela 

B I 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-

amarela 

B I 

Tringa solitaria maçarico-solitário B I 

Actitis macularius maçarico-pintado B I 

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-

branco 

B I 

Calidris melanotos maçarico-de-colete B I 

Tryngites subruficollis maçarico-acanelado B I 

    

FAMÍLIA JACANIDAE    

Jaçana jacana jaçanã B I, II, III 

    

FAMÍLIA RYNCHOPIDAE    

Rynchops niger talha-mar B I 

    

 

Ordem Columbiformes 

   

FAMÍLIA COLUMBIDAE    

Columbina talpacoti rolinha-caldo-de-feijão  F, K, C, 

A 

I, II, III 

Columba livia pombo-doméstico A I, II 

Patagioenas picazuro asa-branca F,C,A I, II, III 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa F III 

Zenaida auriculata avoante K,C,A I, II, III 

Leptotila verreauxi juriti F, K I, II, III 

Leptotila rufaxilla juriti-pupu F, K I, II, III 
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Ordem Psittaciformes 

FAMÍLIA PSITTACIDAE    

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-

vermelha 

F  II, III 

Brotogeris tirica periquito-rico A I 

Pionus maximiliani maitaca-verde F II, III 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro A I 

    

 

Ordem Cuculiformes 

   

FAMÍLIA CUCULIDAE    

Crotophaga ani  anú-preto C, K I, II, III 

Guira guira anú-branco C, K I, II, III 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-

acanelado 

K I 

Piaya cayana alma-de-gato F, K I, II, III 

    

Ordem Strigiformes    

FAMÍLIA TYTONIDAE    

Tyto alba coruja-de-igreja A, C I, II 

    

FAMILIA STRIGIDAE    

Megascops choliba corujinha-do-mato F I, II, III 

Megascops sanctaecatarinae corujinha-do-sul F III 

Strix hilophila coruja-listrada F II, III 

Athene cunicularia coruja-buraqueira C I, II, III 

Aegolius harrisii caburé-acanelado F I, III 

Rhinoptinx clamator coruja-orelhuda F I, II, III  

Asio stygius mocho-diabo F III 

    

Ordem Caprimulgiformes    
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FAMÍLIA NYCTIBIIDAE    

Nyctibius griseus mãe-da-lua K, F I, II, III 

    

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE    

Lurocalis semitorquatus tuju V III 

Macropsalis forcipata bacurau-tesoura-

gigante 

C, V III 

    

Ordem Apodiformes    

FAMÍLIA APODIDAE    

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-

branca 

V I, II, III 

Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-

cinzento 

V III 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-

temporal 

V I, II, III 

    

FAMÍLIA TROCHILIDAE    

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-

garganta-rajada 

F III 

Florisuga fusca beija-flor-preto F III 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-

violeta 

C I, II, III 

Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete F III 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-

preta 

F III 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-

branco 

F I, II, III 

Chlorostilbon aureoventris besourinho-de-bico-

vermelho 

K, C I, II, III 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte- F III 
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violeta 

    

Ordem Trogoniformes    

FAMÍLIA TROGONIDAE    

Trogon surrucura surucuá-variado F III 

    

Ordem Coraciiformes    

FAMÍLIA ALCEDINIDAE    

Ceryle torquatus martim-pescador-

grande 

B I, III 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde B I, II, III 

Chloroceryle americana martim-pescador-

pequeno 

B I, III 

    

Ordem Piciformes    

FAMÍLIA RAMPHASTIDAE    

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde F  I, II, III 

    

FAMÍLIA PICIDAE    

Picumnus temminckii pica-pau-anão-barrado F,K I, II, III 

Melanerpes candidus birro C, K I, II, III 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-

carijó 

F, K I, II, III 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo C, K, A  I, II, III 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-

barrado 

F, K I, II, III 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado F III 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-

branca 

F II, III 

    

Ordem Passeriformes    
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FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE    

Batara cinérea matracão F II, III 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora F, K  II, III 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata  F, K I, II, III 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-

vermelho 

C, K  I, II, III 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa F III 

Drymophila malura choquinha-carijó F, K III 

    

 

FAMÍLIA 

CONOPOPHAGIDAE 

   

Conopophaga lineata chupa-dente F, K II, III 

    

FAMÍLIA GRALLARIDAE    

Hylopezus nattereri pinto-do-mato F III 

    

FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE    

Scytalopus indigoticus macuquinho F III 

    

 

FAMÍLIA FORMICARIIDAE 

   

Chamaeza campanisona tovaca-campainha F III 

    

FAMÍLIA SCLERURIDAE    

Sclerurus scansor vira-folha F II, III 

    

 

FAMÍLIA 

DENDROCOLAPTIDAE 

   

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde F II, III 
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Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-

branca 

F III 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande F II, III 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado F I, II, III 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-

sul 

F II, III 

    

 

FAMÍLIA FURNARIIDAE 

   

Furnarius rufus joão-de-barro C, K, A I, II, III 

Leptasthenura setaria grimpeiro F II, III 

Synallaxis ruficapilla pichororé K I, II, III 

Synallaxis cinerascens joão-teneném-da-mata F, K I, II, III 

Synallaxis spixi joão-teneném C, K I, II, III 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo F, K I, II, III 

Certhiaxis cinnamomeus curutié K, B I 

Clibanornis 

dendrocolaptoides 

cisqueiro K II, III 

Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete F, K II, III 

Lochmias nematura joão-porca F II, III 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho F III 

Cichlocolaptes leucophrus trepador-de-

sombrancelha 

F III 

 

FAMÍLIA TYRANNIDAE 

   

Mionectes rufiventris abr-asa-de-cabeça-

cinza 

F III 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo  F, K I, II, III 

Poecilotriccus plumbeiceps ferreirinho-de-cara-

canela 

K I, II, III 

Phyllomyias fasciatus piolhinho F III 
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Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta F III 

Elaenia parvirostris tuque F, K I, II 

Elaenia mesoleuca tuque F, K II, III 

Camptostoma obsoletum risadinha F, K I, II, III 

Serpophaga subcristata alegrinho K I, II, III 

Serpophaga nigricans joão-pobre B I, III 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato F III 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-

preta 

F II, III 

Platyrinchus mystaceus patinho F II, III 

Miophobus fasciatus filipe K I, II, III 

Lathrotriccus euleri enferrujado F, K II, III 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento F III 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno C, K I, II 

Xolmis dominicanus noivinha-de-rabo-preto C II, III 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta K, C III 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada B I, III 

Machethornis rixosa suiriri-cavaleiro C, A I, II, III 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi F, K, C, A I, II, III 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata F III 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado F, K I, II, III 

Megarynchus pitangua nei-nei F II, III 

Empidonomus varius peitica F II, III 

Tyrannus melancholicus suiriri F, K, A I, II, III 

Tyrannus savana tesourinha K, C I, II, III 

Myiarchus ferox maria-cavaleira K I, II, III 

Attila phoenicurus capitão-castanho F  III 

    

FAMÍLIA COTINGIDAE    

Carpornis cucculata corocochó F III 

Procnias nudicollis araponga F III 
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FAMÍLIA PIPRIDAE 

   

Chiroxiphia caudata tangará F II, III 

    

 

FAMÍLIA TITYRIDAE 

   

Schiffornis virescens flautim F III 

Tityra cayana anambé-de-rabo-

branco 

F II, III 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde F III 

Pachyramphus castaneus caneleiro F II, III 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-

preto 

F I, II, III 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto F II, III 

 

FAMÍLIA VIREONIDAE 

   

Cyclarhis gujanensis pitiguari F, K I, II, III 

Vireo olivaceus juruviara F II, III 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado F, K II, III 

    

FAMÍLIA CORVIDAE    

Cyanocorax caeruleus gralha-azul F, K II, III 

    

 

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE  

   

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-

branco 

C, V II, III 

Pygochelidon cyanoleuca  andorinha-pequena-

de-casa 

A,V I, II, III 

Progne chalybea andorinha-doméstica- A, V I, II, III 
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grande 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora F, K, V II, III 

Alopochelidon fucata andorinha-morena C, V III 

    

 

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE 

   

Troglodytes musculus curruíra K, A I, II, III 

    

 

FAMÍLIA TURDIDAE 

   

Platycichla flavipes sabiá-uma F III 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro F, K III 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira F, K, A I, II, III 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca F, K  I, II, III 

Turdus albicollis    sabiá-coleira F II, III 

    

FAMILIA MIMIDAE    

Mimus saturninus sabiá-do-campo C, K I, II, III 

    

 

FAMÍLIA THRAUPIDAE 

   

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha F, K III 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete F III 

Tachyphonus coronatus tié-preto F, K I, II, III 

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento F, A I, II, III 

Thraupis cyanoptera sanhaçu-de-encontro-

azul 

F, K I, II, III 

Thraupis bonariensis sanhaçu-papa-jaranja F, A I, II 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade F, K II, III 

Pipraeidea melanonota viúva F, K II, III 

Tangara preciosa saíra-preciosa F, K II 
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Tersina viridis saí-andorinha F, K  I, II, III 

Dacnis cayana saí-azul F, K II, III 

 

FAMÍLIA EMBERIZIDAE 

   

Zonotrichia capensis tico-tico K, C, A I, II, III 

Ammodramus humeralis tico-tico-rato C I, II, III 

Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado C I, II, III 

Poospiza thoracica peito-pinhão K I, II 

Poospiza nigrorufa quem-te-vestiu K I 

Poospiza lateralis quete F, K I, II, III 

Sicalis flaveola canário-da-terra C, A I, II, III 

Sicalis luteola tipio C II, III 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado C, B I, II, III 

Volatinia jacarina tiziu C, K I, II, III 

Sporophila caerulescens coleirinho C, K I, II, III 

Sporophila collaris coleiro-do-brejo C, K, B I 

Paroaria coronata cardeal K I 

Paroaria capitata cavalaria K I 

    

 

FAMÍLIA CARDINALIDAE 

   

Saltator similis trinca-ferro F, K I, II, III 

Saltator maxilosus bico-grosso F II, III 

Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho K I 

    

 

FAMÍLIA PARULIDAE 

   

Parula pitiayumi mariquita F, K I, II, III 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra K I, II, III 

Basileuterus culicivorus pula-pula F, K I, II, III 

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador F, K  I, II, III 
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FAMÍLIA ICTERIDAE 

   

Molothrus bonariensis chopim K, C, A I, II, III 

Cacicus chrysopterus encontro F II, III 

Chrysomus rufcapillus garibaldi B I 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo C, B I, II, III 

    

 

FAMÍLIA FRINGILIDAE 

   

Carduelis magellanica pintassilgo K, C I, II, III 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro F I, II 

Euphonia pectoralis gaturamo-ferreiro F III 

Euphonia chalybea gaturamo-de-bico-

grosso 

F III 

    

FAMÍLIA ESTRILDIDAE    

Estrilda astrild bico-de-lacre C I, II 

    

FAMÍLIA PASSERIDAE    

Passer domesticus pardal A I, II 
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8.5.2.4 Ictiofauna 

 

As áreas indicadas como potencialmente aptas para receber o 

empreendimento proposto correspondem todas à porções territoriais drenadas pela 

bacia do rio Iguaçu em seu trecho mais alto, ou seja, em municípios inseridos na 

Região Metropolitana de Curitiba. 

 

As primeiras publicações acerca da fauna de peixes do rio Iguaçu datam do 

início do século XX. Apesar de sua importância política e econômica e da grande 

extensão, sendo  considerado o rio de maior bacia hidrográfica do estado, pode-se 

dizer que o conhecimento de sua fauna ictíica é ainda escasso, se atendo mais à 

descrição e identificação das espécies. 

 

Os trabalhos de Hasemann (1911), Ellis (1911) e Eigenmann (1911, 1921, 

1927) investigaram principalmente os espécimes coletados no Iguaçu pelo 

pesquisador J.D. Haseman durante expedição realizada pelo Carnegie Museum na 

América do Sul. A maioria das localidades exploradas por este pesquisador estão 

incluídas na região que pode ser definida como Médio Iguaçu, entre Engenheiro Bley 

e a região de União da Vitória – PR, onde o rio muda drasticamente suas 

características fisiográficas com relação ao seu trecho superior. 

 

Somente a partir do final da década de 70 os trabalhos sobre a ictiofauna do 

Iguaçu se intensificaram com os estudos taxonômicos desenvolvidos por Garavello 

(1977), Pinna (1992), Severi & Cordeiro (1994), Garavello & Sampaio (1995), 

Garavello & Santana (1995), Garavello & Shibatta (1995) e Shibatta & Garavello 

(1995), todos indicando ou descrevendo novas espécies de peixes para a bacia do 

rio Iguaçu. 

 

Ainda hoje a maioria dos esforços ictiológicos têm sido realizados na porção 

do rio localizada entre Porto Amazonas e o Parque Nacional do Iguaçu. Isto se deve 

a intensa utilização do Médio Iguaçu  para fins hidrelétricos.  
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A região convencionalmente denominada “Alto Iguaçu”, embora de fácil 

acesso, é relativamente pouco estudada no tocante a sua fauna aquática se 

comparada com o trecho do Médio Iguaçu. Este trecho correspondente à região 

metropolitana de Curitiba e adjacências apresenta características peculiares, com 

baixo declive e abundância de meandros. A maioria dos esforços ictiológicos que 

buscaram inventariar tributários desta região e o próprio Iguaçu foram desenvolvidos 

entre 1942 e 1985, envolvendo várias instituições como o Museu Paranaense, 

Instituto de Defesa do Patrimônio Natural, Instituto Agronômico do Paraná, 

SUREHMA e Prefeitura Municipal de Curitiba, conforme mencionado em Severi & 

Cordeiro (op. cit.).  

 

Contudo, poucos destes esforços resultaram em publicações acessíveis, 

havendo apenas um conjunto de espécimes depositados em sua maioria no Museu 

de História Natural da Prefeitura de Curitiba. Recentemente, aquela mesma 

instituição por meio de seus técnicos tem buscado aprofundar conhecimentos sobre 

a fauna ictíica da região desenvolvendo e publicando vários trabalhos de 

monitoramento ambiental (Bastos & Abilhoa, 2004), levantamento ictiofaunístico com 

chave de identificação (Ingenito et al. 2004) e descrição de espécies (Haluch & 

Abilhoa, 2005). Segundo estes autores o conhecimento acerca da  biologia e 

condição natural das espécies de peixes do Alto Iguaçu ainda é bastante precário, 

dificultando os esforços de conservação destas áreas.  

 

A ictiofauna da bacia do rio Iguaçu, é caracterizada pelo pequeno número de 

espécies, se comparada a outros rios da bacia do Paraná, pelo elevado grau de 

endemismo e pela ausência de grandes migradores, sendo, característica das 

espécies desses ambientes encachoeirados, a realização de pequenas migrações e 

de desova parcelada (Garavello et al., 1997).  

 

Atualmente a porção da bacia situada a montante das Cataratas conta com o 

registro de pelo menos 81 espécies, conforme mencionado em Ingenito et al. (op. 
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cit.)  Importante ressaltar que a maioria absoluta destas espécies são  consideradas 

endêmicas da bacia, havendo ainda uma relavante quantidade de formas em 

estudos taxonômicos que deverão aumentar o número de espécies conhecidas para 

o rio Iguaçu e afluentes. 

 

• Métodos de Estudo 
 

O trabalho ora apresentado foi realizado com base em dados secundários e 

análise de imagens de satélite das áreas em estudo. Os dados secundários 

correspondem aos trabalhos científicos disponíveis, já mencionados na parte 

introdutória do presente relatório, bem como ao acervo ictiológico depositado no 

Museu de História Natural de Curitiba.   

 

Não foram realizadas coletas de material ictiológico uma vez que o acesso às 

áreas de influência do empreendimento sob análise não foi permitido. No entanto, os 

recentes trabalhos publicados pelo Grupo de Pesquisas em Ictiofauna do Museu de 

História Natural de Curitiba nos traz um razoável conteúdo acerca da composição 

ictiofaunística dos corpos d´água pertencentes ao Alto Iguaçu, possibilitando a 

formulação das considerações aqui apresentadas. 

 

• Caracterização da Área de Estudo – Bacia do Alto Rio Iguaçu 
 

O rio Iguaçu tem suas nascentes inseridas na vertente ocidental da Serra do 

Mar nas proximidades de Curitiba, mais precisamente na confluência dos rios Atuba 

e Iraí.  

 

A partir de sua origem à 908 metros no primeiro planalto paranaense, o rio 

Iguaçu apresenta características meandrantes, percorrendo extensas áreas de 

várzea em um relevo de pouca declividade. Após sua chegada no segundo planalto 

paranaense, quando o rio Iguaçu corta a Escarpa Devoniana entre Engenheiro Bley 
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e Porto Amazonas, assume outro perfil tornando-se encachoeirado, conforme se 

depreende de Maack (1969).  

 

A porção do rio e toda sua bacia de drenagem desde sua origem até a 

transição do primeiro para o segundo planalto é conhecida por “Alto Iguaçu” e é 

nesta região e contexto que encontram-se inseridas as áreas aqui analisadas. Nos 

três casos as drenagens constituem corpos d’água de primeira a terceira ordens, os 

quais, pelo relevo quase sempre pouco escarpado, formam ambientes fluviais de 

características predominantemente esculturais, construindo seus leitos sobre a 

Formação Guabirotuba, na qual os remansos e meandros predominam. 

 

Nestas condições as cavas para a retirada de sedimentos arenosos são 

características, sobretudo nos municípios da região sul da capital paranaense. 

Apenas em pequenos trechos de encosta dos municípios da região os corpos d’água 

formam ambientes de maior energia sem, contudo, sustentar características 

estritamente lóticas em toda a sua extensão. Tais condições fisiográficas têm 

importantes implicações na capacidade de auto-depuração natural das águas  na 

região, sobretudo no que diz respeito à potencial incorporação de oxigênio 

atmosférico e, portanto, refletem na magnitude de impactos decorrentes da recepção 

de efluentes de origem doméstica e/ou industrial. 

 

Assim, a fauna ictíica do rio Iguaçu e seus tributários na região tende a 

responder em sua composição às condições ambientais vigentes, muitas vezes já 

bastante alteradas ou condicionadas pelas atividades humanas intensamente 

desenvolvidas desde o início do século XX. 

 

• Ictiofauna do Alto Iguaçu  
 

Assim como ocorre na maioria dos rios do planeta a fauna de peixes do rio 

Iguaçu é distribuída de forma desigual ao longo de seu curso. A sucessão 

longitudinal de espécies é condicionada por um conjunto de fatores físicos e 
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químicos particulares de cada trecho do rio. Porém, via de regra, as regiões altas ou 

de cabeceira apresentam menor número de espécies do que os trechos 

intermediários e inferiores, dada a quantidade proporcionalmente menor de hábitats 

disponíveis. Esta idéia de que a diversidade diminui em direção às cabeceiras dos 

rios é corroborada pelos dados de Brow & Matheus (1995) que sugerem haver uma 

relação direta entre tamanho do habitat e a diversidade específica. 

 

Este fato não pode ser visto como redutor da importância das comunidades 

ictíicas de cabeceira em termos de conservação, uma vez que, com freqüência, 

espécies únicas são encontradas habitando pequenas coleções d’água (riachos e 

áreas alagadas) em tais regiões. Ainda, as partes altas das bacias hidrográficas 

podem, em situações particulares, representar zonas de captura e intercâmbio de 

elementos de fauna entre bacias, fenômeno de particular importância para a fauna 

de peixes do Alto Iguaçu, conforme discutido em GRANDO (1999). 

 

Até o momento foram registradas 43 espécies de peixes para a porção 

superior da bacia do rio Iguaçu, pertencentes a 7 ordens e 16 famílias, conforme 

Tabela 8.7. 

 

O levantamento de dados secundários permite verificar a controversa 

situação taxonômica de alguns grupos, particularmente dos Characiformes 

pertencentes ao gênero Astyanax, o qual apresenta-se bastante diversificado em 

espécies ao longo do Iguaçu. O enfoque dedicado às comunidades ictíicas do Alto 

Iguaçu revela a carência de publicações tratando principalmente de aspectos 

ecológicos da biota aquática local, notadamente a ictiofauna.  
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Tabela 8.7 - Lista das espécies de peixes registradas para a região do Alto Iguaçu seguida de 
dados sobre status de conservação. Fontes principais: Ingenito et al. (2004), Haluch & Abilhoa 
(2005) e  Abilhoa & Duboc (2007). 

Ordem/Família/Espécie Nome 
comum 

Endêmica
s 

Ameaçada
s 

Exótica
s 

Cypriniformes     

Cyprinidae     

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) carpa    

Cobitidae     

Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842 dojô   x 

Characiformes     

Crenuchidae     

Characidium aff. zebrae Eigenmann, 

1909 

canivete    

Characidae     

Glandulocauda melanopleura 

Eigenmann, 1911 

piabinha x x  

Mimagoniates microlepis Steindachner, 

1876 

piabinha    

Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 

2000 

lambari-

relógio 

   

Astyanax totae Haluch & Abilhoa, 2005 lambari x   

Astyanax varzeae Abilhoa & Duboc, 

2007 

lambari x   

Astyanax sp. B lambari    

Astyanax sp. C lambari    

Astyanax sp. D lambari    

Astyanax sp. E lambari    

Astyanax sp. N lambari    

Bryconamericus sp. B piaba    

Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911 lambarizinho    

Hyphessobrycon griemi Hoedeman, 

1957 

lambarizinho    

Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 lambarizinho    

Oligosarcus longirostris Menezes & 

Géry, 1985 

saicanga x   
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Erythrinidae     

Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794) traíra    

Gymnotiformes     

Gymnotidae     

Gymnotus aff. carapo Linnaeus, 1758 tuvira    

Siluriformes     

Heptapteridae     

Heptapterus stewarti Haseman, 1911 bagre da 

pedra 

x   

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 

1824) 

jundiá    

Rhamdiopsis moreirai Haseman, 1911 bagrinho  x  

Clariidae     

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) bagre 

africano 

  x 

Trichomycteridae     

Trichomucterus castroi Pinna,1992 candiru x   

Trichomucterus davisi Haseman, 1911 candiru    

Trichomucterus naipi Wosiacki & 

Garavello, 2004 

candiru x   

Trichomucterus sp.4 (sensu Wosiacki, 

1998) 

candiru    

Callichthyidae     

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) tamboatá    

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) tamboatá    

Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910 coridoras    

Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) coridoras    

Loricariidae     

Ancistrus sp. cascudo-

roseta 

   

Hypostomus derbyi Haseman, 1911 cascudo x   

Rineloricaria sp. cascudo-viola    

Cyprinodontiformes     

Anablepidae     

Jenynsia eigenmanni (Haseman, 1911) piaba x   

Poeciliidae     

Cnesterodon carnegieri Haseman,1911 barrigudinho x x  
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Phalloceros sp. V (sensu Lucinda, 

2003b) 

barrigudinho    

Synbranchiformes     

Synbranchidae     

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 muçum    

Perciformes     

Cichlidae     

Cichlasoma facetum (Jenyns, 1842) acará- vovó    

Geophagus brasiliensis (Quoy & 

Gaimard, 1824) 

acará    

Tilapia rendalli (Boulenger, 1898) tilápia   x 

Centrarchidae     

Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) Black-bass   x 

 

Das 43 espécies supracitadas pelo menos 10 são endêmicas da bacia do rio 

Iguaçu. Destas, Glandulocauda melanopleura, Rhamdiopsis morerai e Cnesterodon. 

carnegiei estão arroladas entre as espécies da fauna ameaçada de extinção do 

Paraná em Abilhoa & Duboc (2004). 

 

A maioria dos ambientes aquáticos da região mantém uma fauna ictíica nativa 

bastante simplificada, cuja subsistência é ainda pressionada pela competição com 

espécies exóticas introduzidas que concorrem por ambientes e recursos alimentares, 

caso da tilápia Tilápia rendalli, carpa Cyprinus carpio, bagre-africano Clarias 

gariepinus, black bass Micropterus salmoides e dojô Misgurnus anguillicaudatus. 

 

É notável a destruição dos ambientes aquáticos na Região Metropolitana de 

Curitiba, situação ocasionada pelo grande despejo de efluentes 

domésticos/industriais não tratados ou tratados de forma incipiente e pela destruição 

dos remanescentes florestais. Desta forma os ambientes aquáticos pouco 

oxigenados do Alto Iguaçu e, portanto, com menor poder de auto-depuração, como 

as várzeas e coleções d’água marginais, permanecem particularmente vulneráveis a 

alterações ambientais e a decorrente perda de biodiversidade. 
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Espécies comuns a outros sistemas hídricos tais como traíra Hoplias 

malabaricus, coridors Corydoras paleatus, tamboatá Callichthys callichthys e cará 

Geophagus brasiliensis são pouco exigentes quanto à qualidade da água, sendo 

com freqüência encontradas em cavas e ambientes aquáticos poluídos. Tais 

espécies, seja por apresentarem formas de respiração acessórias, ou pelo 

metabolismo adaptado a condições de baixa oxigenação dos ambientes lênticos, 

acabam por ser relativamente abundantes. 

 

Por outro lado, levantamentos recentemente conduzidos na região mostram 

que mesmo ínfimas coleções d’água inseridas por pequenos remanescentes 

florestais estão servindo como refúgio de espécies pouco coletadas e conhecidas 

em termos biológicos, ressaltando a importância do Alto Iguaçu no tocante à 

manutenção de espécies ictíicas endêmicas de pequeno porte, representadas por 

Glandulocauda melanopleura e Cnesterodon carnegiei. 

 

Neste sentido, duas espécies de lambari descritas recentemente Astyanax 

varzeae e Astyanax totae, uma para as cabeceiras do rio da Várzea e outra para o 

rio Tortuoso, respectivamente, reforçam a importância da bacia do rio Iguaçu em 

termos de manutenção de espécies endêmicas. 
 

• Caracterização das áreas alternativas para implantação do 
empreendimento 

 
 

 Área Curitiba 
 

A área locada no município de Curitiba está inserida na bacia do rio Barigui, 

afluente da margem direita do rio Iguaçu. 

 

O rio Barigui, a partir de suas nascentes até a altura onde recebe as 

contribuições do rio Campo Comprido e Vila Formosa, tem seu leito sobre um 
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embasamento cristalino, formado de rochas metamórficas.  A partir deste ponto, até 

a sua foz no município de Araucária, ele percorre região formada por sedimentos 

recentes, de várzeas de inundação, constituídos por argilas e areias de aluviões e 

também de argilas turfosas. 

 

A área locada no município de Curitiba é praticamente cortada ao meio pelo 

arroio Passo do Mello e margeada ao norte por outro arroio, ambos afluentes da 

margem esquerda do rio Barigui. Tanto um quanto o outro apresentam 

características de baixa energia muito semelhantes às de seu receptor (rio Barigui), 

o qual recebe estas drenagens nas adjacências da área em estudo.  

 

Grande parte das várzeas está sujeita à inundações pelos picos de enchente. 

A vegetação natural presente nestas áreas é determinada às condições das 

drenagens e as características físicas, químicas e morfológicas do solo. Tais habitats 

são de suma importância para as assembléias de peixes, pois fornecem abrigo e 

alimento para as larvas e juvenis, gerando uma cadeia vigorosa de alimentos em um 

sistema semi-fechado onde o rio proporciona locais de descanso e alimentação.  

 

Até o momento foram registradas 10 espécies de peixes para a bacia do rio 

Barigui pertencentes a 5 ordens e 8 famílias, sendo 2 espécies exóticas, conforme 

Tabela 8.8. 

 
Tabela 8.8 - Lista de espécies registradas para a bacia do rio Barigui, conforme Ingênito et al. 
(2004). 
 

Ordem/Família/ Espécie Nome comum 

Cypriniformes  

Cyprinidae  

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) carpa 

Cobitidae  

Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842 dojô 

Characiformes  
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Characidae  

Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 lambari 

Astyanax sp. B lambari 

Astyanax sp.D lambari 

Erythrinidae  

Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794) traíra 

Siluriformes  

Heptapteridae  

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) jundiá 

Callichthyidae  

Corydoras paleatus (Jenyns, 1842 coridoras 

Cyprinodontiformes  

Poeciliidae  

Phalloceros caudimaculatus barrigudinho 

Perciformes  

Cichlidae  

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) acará 

 

 

Com relação à relevância da área no que diz respeito à conservação das 

espécies de peixes, pode-se dizer que as espécies ali existentes em muito se 

assemelham com as encontradas no rio Barigui, não sendo registradas até o 

momento espécies endêmicas e ameaçadas. Praticamente todas as espécies das 

quais se tem registro para a bacia do rio Barigui são de ampla distribuição ao longo 

da bacia do Iguaçu e em outras bacias do rio Paraná.  

 

A bacia hidrográfica do rio Barigui, por percorrer áreas quase exclusivamente 

urbanas, sofre muitos desequilíbrios ambientais, conseqüência de uma infra-

estrutura de esgotamento sanitário precária, ocupações irregulares nas margens, 

presença de lixo, de desmatamento, alteração da faixa original do rio (retificação do 

canal), confinamento do seu leito e impermeabilização do solo devido ao processo 

de urbanização, entre outras causas. Este conjunto de interferências antrópicas, 
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como não poderia deixar de ser, provoca grande depauperação dos ambientes 

aquáticos e conseqüente empobrecimento da biota local.   

 

Alem dos arroios a área apresenta cavas oriundas da extração de areia e 

argila. Estes ambientes artificiais extremamente simplificados encerram um número 

muito reduzido de espécies de peixes resistentes a áreas alteradas com condições 

de baixo oxigênio e pouco nutriente, é o caso de G.brasiliensis, H. malabaricus, C. 

callichthys, C. paleatus, H. reticulatus, Astyanax sp, além das exóticas C. carpio, T. 

rendalli e C. gariepinus.  

 

Até o momento tem-se o registro de duas espécies exóticas para área, no 

entanto acredita-se que ocorram as demais citadas para a bacia do Alto Iguaçu, 

principalmente nas regiões alteradas por cavas de areia comuns na área 

contemplada para a instalação do empreendimento. 

 

A área delimitada para implantação do empreendimento parece representar 

situação promissora quanto à possível instalação do SIPAR. Conforme apresentado 

no diagnóstico sobre a fauna de peixes, trata-se de área substancialmente 

antropizada e, atualmente, pouco favorável à conservação de espécies ictíicas 

típicas do Iguaçu, suportando prioritariamente aquelas de grande flexibilidade 

ecológica e distribuição geográfica. 

 

A exceção do rio Barigui, importante afluente do rio Iguaçu situado na porção 

noroeste da área, não são verificados corpos d’água  de grande relevância 

atravessando a área ou que poderiam sofrer com a influência de eventuais falhas de 

operação do empreendimento. Sendo assim, desde que observadas as medidas 

mitigadoras apontadas neste estudo, a referida área constitui condição favorável à 

implantação do empreendimento. 
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 Área Fazenda Rio Grande 
 

A área locada no município de Fazenda Rio Grande está inserida na bacia do 

Ribeirão da Divisa, afluente da margem esquerda do rio Iguaçu.  

 

Em sua porção leste insere-se em área de manancial hídrico localizado ao sul 

de Curitiba abrangendo vários municípios da região metropolitana como Fazenda 

Rio Grande, Mandirituba, São José dos Pinhais, entre outros. Está circundada por 

drenagens praticamente em todos os seus limites e ao centro é cortada pelo 

Ribeirão da Divisa, localizado entre as duas porções alteradas do terreno utilizadas 

atualmente para o plantio de soja.  

 

Nesta região os rios apresentam características fisiográficas essencialmente 

análogas àquelas verificadas nas demais áreas de estudo, destacando-se, no 

entanto, níveis inferiores de antropização se comparada com a bacia do rio Barigui.  

 

A ictiofauna desta região foi pouco estudada até o momento, sendo que os 

maiores esforços tem se concentrado nos afluentes da margem direita do rio Iguaçu. 

Assim, serão aqui consideras as espécies relatadas na Tabela 8.7 como sendo as 

espécies de provável ocorrência para a área em estudo. 

 

As espécies endêmicas e ameaçadas não são até o momento registradas 

para os rios que compõe a sub-bacia do Ribeirão da Divisa que, conforme as bases 

disponíveis, é responsável pela drenagem da área estudada. Contudo, a existência 

de remanescentes florestais propicia condições para a conservação de pequenas 

coleções d`água que não podem ser subestimadas quanto ao seu potencial para a 

manutenção de pequenas espécies ainda pouco conhecidas quanto à sua 

taxonomia e exigências ambientais.  

 

Quanto a viabilidade de inserção do empreendimento na área “Fazenda Rio 

Grande” cabem as seguintes considerações: Trata-se de terrenos submetidos à 
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intensa ocupação por plantios anuais que margeiam remanescentes sob moderada 

antropização, uma vez que os mesmos foram anteriormente explorados de forma 

seletiva. 

 

As drenagens e corpos d’água sob potencial influência do empreendimento 

são bastante restritas, fato que, por um lado, favoreceria a instalação do 

empreendimento. Em contrapartida, as condições de vulnerabilidade destes corpos 

d’água indicam a necessidade de rigoroso controle de eventuais efluentes, uma vez 

que não apresentam a capacidade de auto-depuração dos rios maiores. 

 

Em termos da fauna de peixes, desde que consideradas todas as medidas de 

mitigação e controle indicadas para a conservação dos ambientes e espécies de 

vertebrados aquáticos, a área apresenta viabilidade. 

 

 

 Área Mandirituba 
 

A Área em Mandirituba insere-se na bacia do rio Maurício, afluente da 

margem esquerda do rio Iguaçu. Esta área é drenada em seu limite norte pelo 

próprio rio Maurício e a leste pelo Rio dos Patos, o qual encontra-se com o rio 

Maurício no limite nordeste da área. Além destes, há ainda um afluente também da 

margem esquerda do rio Maurício margeado pelo capão de araucária localizado no 

centro da área. 

  

Os cursos d’água inseridos na alternativa locacional de Mandirituba 

apresentam-se como sendo de pequeno porte, ao que o relevo indica, com 

características semi-lóticas próprias apenas para a manutenção de espécies ictíicas 

de pequeno porte. 

 

Da mesma forma que para a área de Fazenda Rio Grande, a ictiofauna da 

bacia do rio Maurício foi pouco estudada, não existindo motivações para se dizer ao 
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certo as espécies de peixes ali existentes. Sendo assim, serão consideras como de 

potencial ocorrência para a área de Mandirituba as espécies registradas para o Alto 

Iguaçu, conforme Tabela 8.7. 

 

A existência de remanescentes florestais de proporções consideráveis, tanto 

na área de Mandirituba como na área de Fazenda Rio Grande, indica a grande 

importância destas duas áreas no que tange a conservação de pequenas coleções 

d`água que não podem ser subestimadas quanto ao seu potencial para a 

manutenção de espécies ictíicas ainda pouco conhecidas quanto à sua taxonomia e 

exigências ambientais.  

 

Considerando os ambientes naturais inseridos na área e suas adjacências, 

sobretudo os aquáticos, e considerando que a área de uso do empreendimento não 

apresenta interferência sobre vegetação e recursos hídricos, essa é uma alternativa 

locacional com viabilidade. 

 

No entanto, ressalta-se a importância da adoção de medidas mitigadoras 

efetivas devido a presença de terrenos que drenam para o rio Maurício e dos Patos, 

bem como ambientes florestais ripários relativamente extensos, sobre os quais não 

poderá ocorrer intervenção. 

 

Os cursos d’água que drenam a área são pouco estudados e em situações 

análogas à montante da bacia do Iguaçu já revelaram espécies de peixes 

relativamente exigentes em termos ecológicos. Esta condição indica a necessidade 

de contemplar esta componente no monitoramento ambiental do empreendimento, 

tanto na fase de implantação como de operação. 
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9 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE 
MEDIDAS MITIGADORAS 

 

 

Os impactos ambientais identificados, positiva ou negativamente, expressarão 

as interações esperadas para a implantação, operação e enceramento do 

empreendimento proposto, sempre levando em consideração as características do 

projeto apresentado neste estudo. Várias medidas mitigadoras já estão previstas no 

próprio projeto, desta maneira, as medidas mitigadoras já serão apresentadas na 

seqüência da descrição dos impactos negativos esperados, sendo que para os 

impactos positivos, em geral, propõe-se programas de melhoria contínua, onde 

aplicável. 

 

 Um aspecto de grande importância considerado nesta avaliação de impactos 

é a situação atual da área, que se encontra com sérios problemas nos meios Solo e 

Biótico, devido à extensiva mineração realizada na área e avançada antropização 

das matas existentes. 
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9.1 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

 A análise dos impactos ambientais tem por objetivo identificar as causas 

(hipóteses) e conseqüências (impactos) decorrentes do empreendimento que se 

pretende instalar sobre os diversos componentes do ambiente no qual o mesmo será 

inserido, considerando as fases de implantação (obra) e sua operação propriamente 

dita (recebimento e processamento de resíduos). Esta análise, se bem conduzida, 

permite definir de forma eficiente medidas preventivas, mitigadoras ou 

compensatórias aos impactos identificados, bem como a definição de programas de 

acompanhamento que sejam necessários, em função dos impactos levantados. 

 

 Medidas mitigadoras são as ações capazes de diminuir o impacto negativo, 

ou sua gravidade, não compensando danos. A medida de compensação é a 

possibilidade utilizada quando não é possível mitigar um impacto ambiental negativo 

decorrente da implementação de obra ou atividade (REIS, 2002). 

 

 A metodologia adotada para análise e sistematização dos aspectos e 

impactos ambientais decorrentes do empreendimento utilizou o modelo demonstrado 

abaixo. Neste, procurou-se definir as hipóteses, ou seja, a causa do impacto 

identificado, seguida da descrição objetiva da forma de ocorrência, fase e atividade 

geradora. Em seguida, mediante a definição de alguns atributos, realizou-se a 

avaliação do impacto. 

 

 Dentre os atributos utilizados para a classificação dos impactos estão: a sua 

natureza (positivo ou negativo), magnitude do impacto (baixa, média e alta), forma 

de incidência (direta ou indireta), abrangência (local ou regional), temporalidade 

(curto, médio e longo prazo), duração (temporário ou permanente), reversibilidade 

(baixo, médio ou alto) e valorização do impacto (relevância). 

 

Modelo para identificação e classificação dos aspectos e impactos 

ambientais: 
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Hipótese: É o risco que determinada característica do empreendimento apresenta 

para o meio em que se insere. 

Fase Geradora: Implantação e/ou Operação do empreendimento 
Atividade: Atividade realizada que desencadeará o impacto. 

Embasamento Técnico: Descrição do desenvolvimento do impacto pela(s) 

atividade(s). 

Natureza: A natureza do impacto poderá ser Negativa quando trouxer 

degradação/alterações para o meio ou Positiva quando as ações trouxerem 

melhorias. 

Magnitude: Magnitude é relacionada à área de incidência, ao tempo de incidência e 

ao dano de um impacto, podendo ser Baixa, Média ou Alta. 
Forma de Incidência: O impacto pode ser originado diretamente de uma atividade 

(Direta) e/ou indiretamente (Indireta). 
Abrangência: O impacto pode ser ter uma incidência local devido a uma atividade 

ou regional.  

Temporalidade: Representa o tempo de duração do impacto, podendo ser Curto 

(obras de terraplanagem), Médio e Longo Prazo (geração de efluentes). 

Duração: Representa se um impacto terá início e fim ou se será permanente, como 

por exemplo, a retirada de mata de uma área. 
Reversibilidade: Representa o grau de mitigação possível para determinado 

impacto, podendo ser Baixa, Média ou Alta 
Valorização: Relevância que determinado impacto terá sobre o meio. 
 

A análise de impactos apresentada foi elaborada pela equipe de trabalho, de 

forma interdisciplinar, procurando imprimir uma visão integrada das diversas 

variáveis envolvidas. As informações levantadas foram sistematizadas na forma na 

matriz de interação de impactos. 
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9.2 MEIO FÍSICO 

 

 

As áreas analisadas com viabilidade para implantação do SIPAR 

apresentam um relevo que varia de forte a suavemente ondulado, com vertentes 

abruptas a suaves como já apresentado na análise da geomorfologia local. As áreas 

são recobertas por culturas sazonais, vegetação de pastos com gramíneas, matas 

ciliares e pequenos capões de mata remanescente, arvores e arbustos ao longo das 

ravinas e dispersas. 

 

A região encontra-se em relativo equilíbrio físico quanto à dinâmica 

instalada, onde, os componentes do relevo, solo e vegetação são fatores restritivos 

a instalação e desenvolvimento de processos erosivos mais agressivos. Encontra-se 

sujeita a processos erosivos localizados advindos do uso antrópico. 

 

Cada uma das glebas deverá sofrer, maiores pressões com o advento da 

implantação e operação do empreendimento. 

 

As ravinas apresentam-se como vales secos geralmente sujeitos a 

escoamento de águas pluviais por ocasião das chuvas.  

 

Os solos residuais argilo - siltosos a argilo - arenosos, com substrato 

resistente, registram pequenas alterações da dinâmica superficial, não se 

observando alteração na qualidade de águas superficiais ou assoreamento do fundo 

do vale, resultado do uso atual para as áreas da Fazenda Rio Grande e Mandirituba, 

e são fortemente antropizadas na gleba de Curitiba. 
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A expectativa de impactos ocasionado pelas obras de instalação e operação 

do aterro sanitário com a disposição de resíduo esta ligada a potencialização da 

dinâmica superficial do relevo, com a instalação com desenvolvimento de processos 

erosivos, o aumento na velocidade e intensidade de assoreamento de vales e 

corpos d água a jusante e possível alteração na recarga e qualidade da água 

subterrânea e superficial. 

 

A baixa declividade, a cobertura vegetal onde existente, o solo argilo 

arenoso que atuam como fatores restritivos protegendo o solo da instalação de 

processos de erosão mais agressivos. Mudanças ocasionadas neste equilíbrio 

certamente irão alterar a dinâmica superficial, e potencializar o desenvolvimento 

destes processos. 

 

A adoção de procedimentos construtivos e operacionais segundo a boa 

técnica de engenharia e de operação previstos para o projeto, possibilitam a 

construção de equipamentos que minimizem quase que totalmente os impactos que 

possam advir da sua implantação e operação. 

 

Os resultados da caracterização do meio físico possibilita identificar e 

formular as seguintes hipóteses de impactos ambientais potenciais cada um de seus 

componentes nas áreas consideradas: 
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9.2.1 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO DE DRENAGENS E VALES 

 

Fase geradora: Implantação e operação do empreendimento. 

Atividades: 

- Preparação do terreno com remoção de pastagens, vegetação arbustiva e 

culturas; 

- Terraplenagem envolvendo: movimentação de solo necessárias para a 

construção de pátios de circulação, vias de acesso temporárias e permanentes , 

cortes e aterros, compactação da área, para preparação da base e taludes da área 

de disposição de resíduos, construção de selos de argila compactados, reservação 

do solo para recobrimento das células de resíduos.  

 

Embasamento técnico: 

 

A implantação e operação do empreendimento está associada a atividades 

de terraplenagem, a remoção da vegetação (pasto e soja), remoção dos horizontes 

superficiais e compactação dos solos, gerando alterações localizadas na geometria 

do relevo. As exposições do solo residual e de alteração ocasionadas por estas 

modificações irão interferir e modificar a dinâmica superficial e contribuir para a 

instalação e desenvolvimento de processos erosivos.  

 

As alterações físicas promovidas por estas atividades, tem como 

conseqüências diretas: a maior disponibilidade de material particulado livre do solo; 

modificações no regime de escoamento de águas superficiais, crescimento do 

volume transportado deste  material particulado e depositado no entorno, resultando 

no assoreamento de drenagens e de porções topograficamente mais baixas gerando 

aumento da turbidez nas massas de água e a alteração das suas características 
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físicas tais como: quantidade de sólidos em suspensão e em solução; oxigênio 

dissolvido; cor; sílica, entre outros com influência negativa sobre a biota aquática 

presente no corpo d’água atingido. Como resultado poderá interferir 

significativamente em sistemas de captação dessas águas para consumo humano 

ou uso industrial.  

 

A necessária instalação de vias de acesso e de circulação provisórias, com 

um tráfego relativamente alto de caminhões e máquinas no entorno do 

empreendimento, durante a instalação e operação do empreendimento, gerarão 

poeiras e material particulado para a atmosfera da região aumentando a velocidade 

e o volume de sedimentação de sólidos.  

 

Perda de partículas de resíduos sólidos nas imediações e vias de acesso ao 

empreendimento ocorrido no transporte sistemático deste resíduo, sua exposição e 

seu manuseio em grande quantidade nas operações de descarregamento e 

compactação. Ocorrerão através da ação de ventos, escoamentos de águas 

superficiais, partículas carreados por pneus de veículos e etc., que certamente terão 

como destino os vales e drenagens a jusante da área do empreendimento. 

 

A operação de uma unidade como o SIPAR resulta na construção de vias de 

acesso no entorno e no interior da gleba, sujeitas a compactação e 

impermeabilização do solo devido a intenso tráfego de caminhões diminuindo a 

intensidade da infiltração das águas no solo. Como resultado a maior disponibilidade 

de águas para escoamento e a modificação do sistema de drenagem superficial 

natural devido à terraplanagem potencializará os processos erosivos instalados que 

aumentarão de intensidade em busca de novo equilíbrio. 

 

A geometria de um aterro de resíduos está intrinsecamente relacionada a 

aterramentos com formação de taludes de altos ângulos, os quais são importantes 
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áreas de desenvolvimento de processos erosivos e de fornecimento de materiais de 

solo particulado da dinâmica dos processos de movimentação do solo. 

 

A falta de proteção e a maior disponibilidade de partículas do solo, podem 

resultar no aumento de energia e no transporte de um maior volume do solo, 

aumento da quantidade de material em suspensão em corpos d’água e 

assoreamento de drenagens e áreas topograficamente mais deprimidas a jusante. 

 

Estas previsões estão associadas ao risco potencial de impactos resultantes 

da impermeabilização do solo, da concentração e aumento da taxa de escoamento 

de águas superficiais e maior disponibilidade de partículas de material em 

suspensão e assoreamento de canais de drenagem, e alteração da capacidade de 

recarga do aqüífero livre. 

 

Pode-se considerar que na fase de instalação e operação de um aterro, o 

impacto ambiental esperado ligado a movimentação do solo, contará com uma 

redução relevante de intensidade, devido aos sistemas de proteção do solo a serem 

implantados na área do aterro, permanecendo apenas algumas possibilidades de 

movimentação laminar e por sulcos nas áreas ainda não ocupadas, o que poderá 

induzir a disponibilização e ao carreamento de sólidos para as regiões de menores 

cotas topográficas. 

 

O sistema de proteção do solo, a ser proposta no projeto executivo do 

empreendimento, deverá prevenir essa forma de impacto, com a adoção de 

mecanismos e equipamentos que impeçam ou minimizem o arraste de sólidos 

durante instalação e operação do aterro, promovendo a proteção da área de 

intervenção e entorno, com a manutenção das características naturais do solo. 
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9.2.1.1 Avaliação do impacto: 

Natureza: Impacto negativo. Pode ocasionar como principal conseqüência 

erosões, assoreamento e enchentes; resultantes das alterações na dinâmica 

superficial. 

Magnitude do impacto: Média a alta magnitude durante a implantação e 

baixa magnitude durante a sua operação quando estiverem consolidados as 

construções definitivas dos sistemas de drenagem de águas pluviais e de proteção 

do solo. 

Forma de incidência: 

Ocorrem mais intensamente durante movimentações do solo nas atividades 

de implantação e posteriormente com menor intensidade, durante a operação do 

aterro. Podem ocorrer devido a falhas de execução na obra de implantação. Tem 

ocorrência provável, devido a exposição aos agentes intempéricos de materiais 

inconsolidados dos solos de cobertura de resíduos na fase de operação e ainda 

associado a processos erosivos nas estradas e pátios de circulação; 

Abrangência: Pontual, por estar associado principalmente a frentes de 

operação do aterro e a concentração de escoamento das águas superficial e 

localizada, se seus resultados atingirem áreas e corpos de água a jusante da região 

do aterro, 

Temporalidade: Em longo prazo, durante toda a instalação e operação do 

aterro. 

Duração: Temporário, no período de instalação. Os fatores responsáveis 

pelo seu desenvolvimento estão relacionados a ações limitadas no tempo, e 

permanente durante a operação do aterro sanitário. 

Reversibilidade: As medidas preventivas e corretivas propostas devem 

apresentar grau de resolução alto; 

Valoração do impacto: Pode ser avaliado como sendo de grau de 

relevância baixo, considerando que as medidas preventivas e corretivas apresentam 
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grau de resolução alto compensando as conseqüências prejudiciais ao 

empreendimento e ao meio ambiente.  

 

9.2.1.2 Medidas Mitigadoras: 

 

Implementar práticas conservacionistas e de recuperação da cobertura 

vegetal e medidas corretivas nas áreas de remoção da cobertura vegetal e dos 

horizontes superficiais de solos, para impedir a formação de processos erosivos. 

 

Na fase de implantação do empreendimento é recomendada a preservação 

máxima possível da vegetação nativa original do entorno e da área de intervenção. 

Quando a área for antropização, providenciar a execução de recobrimento de 

porções não utilizadas com cordão verde de espécies vegetais arbóreas gramíneas 

e arbustivas a critério do projetista e recomendação técnica competente. Estas 

barreiras associadas a um sistema de drenagem de águas pluviais, devem ser 

capazes de compensar e controlar o provável aumento do movimento de massa e 

evitar a erosão do solo superficial da área de aterro e influencia direta. 

 

Execução de um sistema de drenagem de águas pluviais do entorno dos 

sistemas do empreendimento. Este sistema fará a captação e reorientação de águas 

pluviais em todo o complexo do empreendimento, minimizando o acesso das águas 

pluviais de montante ao local da célula de disposição de resíduos, reduzirá a erosão, 

o aporte de material terroso para porções topograficamente mais baixas, evitando o 

assoreamento e aumento de material em suspensão nos cursos d água de jusante. 

 

Construção de um sistema permanente de drenagem de águas pluviais, na 

área de disposição de resíduos conectado a um sistema de lagoas de decantação 

para recepcionar águas pluviais oriundas desta porção, antes de seu lançamento à 

rede de drenagem. Terá como função evitar a instalação de processos erosivos no 



 

  11 

maciço de aterro e minimizar a provável infiltração de água no corpo do aterro, o que 

poderia maximizar a quantidade de líquidos em seu interior e comprometer a sua 

estabilidade.  

 

Este sistema deverá também contar com sistemas de dissipação de energia, 

para reduzir a velocidade das águas pluviais junto à área de lançamento e na área 

de influência direta, de forma a impedir que as mesmas cheguem aos corpos d’água 

receptores, com elevado valor de energia cinética e com isso venha a produzir 

efeitos danosos ao ecossistema aquático. 

 

Esse sistema de drenagem deverá evitar o acúmulo e a formação de 

caminhos preferenciais ou de concentração de fluxos do escoamento das águas 

superficiais sobre o maciço de aterro, evitando que possíveis infiltrações de água 

comprometam sua estabilidade, com a queda de taludes e exposição de resíduos  e 

perda do liquido o percolado na superfície e seu escoamento para o solo e corpos 

de drenagem a jusante. 

 

Áreas de circulação de veículos provisórias e permanentes deverão ser 

sistematicamente compactadas como medidas de proteção. 

 

O processo de assoreamento depende diretamente da intensidade dos 

processos erosivos e da capacidade de transporte de carga sólida pelas drenagens. 

 

As conseqüências imediatas do assoreamento das drenagens são, entre 

outras, a diminuição na velocidade de escoamento das águas superficiais, a 

elevação localizada do nível d’água, além de propiciar a ocorrência de alagamentos. 
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Com a variação constante da forma do relevo na área do aterro, o sistema 

de drenagem de águas pluviais deverá ser readaptado sempre que necessário às 

variações de formas implementadas pelo desenvolvimento do aterro. Esta é uma as 

principais medidas mitigadoras propostas para os impactos correspondentes à 

"Formação e Desenvolvimento de Processos Erosivos".  

 

Deverá ser implantado um monitoramento periódico para o acompanhamento 

da qualidade da água dos córregos. 

 

 

9.2.2 RISCOS DE ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DOS SOLOS NATURAIS, DAS 
ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS POR RESÍDUOS E LIQUIDOS 
PERCOLADOS, EFLUENTES SANITÁRIOS E ÓLEOS DE MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS.  

 

Fase geradora: Operação e pós-operação do aterro sanitário. 

 

Atividades: O processo de degradação dos resíduos sólidos aterrados em 

aterros sanitários resulta na geração de líquidos percolados de alto poder poluidor. 

 

A operação do aterro sanitário pode alterar o equilíbrio ambiental existente e 

interferir na qualidade ambiental existente e impactar o meio natural. O processo de 

aterramento de resíduos sólidos promove exposição deste material às intempéries 

por algum tempo, quando do espalhamento, do recobrimento da compactação do 

resíduo. Neste intervalo de tempo disponibilizam fragmentos deste material para o 

meio ambiente. Pelas características físico-químicos diversificadas do material 

aterrado, a estabilização dos taludes é delicada. A sua compactação e recobrimento 

devem seguir rigidamente os procedimentos indicados no planejamento para evitar o 
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rompimento da células que pode disponibilizar material terroso e resíduos a ação de 

processos erosivos e a sua conseqüente movimentação para partes baixas e para o 

leito do rio contaminando-o. 

 

- Líquido percolado da massa de resíduos. - 

-Óleos e graxas resultantes da lavagem e manutenção de máquinas e 

equipamentos utilizados na operação do aterro sanitário; 

- Lançamento de esgotos sanitários “in natura” provenientes instalações de 

operários. 

 

Embasamento técnico: 

 

A disposição de resíduos em aterros sanitários promove a formação de 

percolados, originados da decomposição da matéria orgânica. 

 

A tendência natural deste percolado líquido é migrar por infiltração para 

níveis inferiores, através de porosidade intergranular do solo de alteração não 

saturado até o nível freático contaminando-o, resultando em conseqüências danosas 

para a qualidade das águas subterrâneas, solos e águas superficiais. 

 

Estes processos podem ocorrer durante a operação do aterro e resultar em 

conseqüências que iriam impactar negativamente o meio ambiente causando danos 

à saúde pública, caso atinjam as águas de abastecimento público. 

 

Outra fonte de poluição diz respeito à produção de lixo e lodos orgânicos 

provenientes de esgotos sanitários de instalações de funcionários durante a 

operação do aterro sanitário. 
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O escoamento de efluentes de esgotos sanitários pode ocorrer em direção 

aos canais de drenagem e áreas a jusante, infiltrarem-se no solo e percolar 

contaminando e às águas subterrâneas, alterando negativamente a sua qualidade. 

 

9.2.2.1 Avaliação do impacto: 

 

Natureza: Impacto negativo, pois os líquidos percolados dos resíduos e 

efluentes sanitários, podem se infiltrar e contaminar o solo. Atingir o aqüífero livre 

subterrâneo com possibilidade de contaminá-lo. Além disso, também poderá ocorrer 

a contaminação dos cursos de água superficiais, uma vez que o aqüífero livre 

normalmente é o responsável pela alimentação e recarga dos rios. 

A qualidade dos solos e das águas superficiais poderá ser alterada ainda, 

devido ao lançamento de óleos e graxas, resultante da operação, manutenção e 

lavagem de máquinas e equipamentos utilizados para operação do aterro. 

Magnitude do impacto: Considerando as características dos resíduos 

dispostos no aterro sanitário, sistema operacional proposto e o alto grau de 

resolução das medidas mitigadoras pode ser considerada de baixa - média 

magnitude. 

Forma de incidência: É ocasionado pela operação do empreendimento, 

com ocorrência provável, e está relacionada à possibilidade dos percolados 

atingirem o terreno natural por deficiência dos sistemas de impermeabilização da 

base, falha na cobertura e compactação do aterro, mau funcionamento do sistema 

de captação de percolados da massa do aterro do sistema de drenagem de águas 

pluviais, e problemas nos processos de transporte e descarga da massa de 

resíduos; 

Abrangência: Localização restrita a área do aterro podendo se expandir de 

forma dispersa por percolação dos contaminantes no solo ou junto com os aqüíferos, 

ao atingir a zona saturada (pluma de contaminação); 
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O escoamento de percolados, de óleos e graxas para as águas superficiais e 

ou infiltração até o nível do lençol freático, poderão levar a alterações significativas 

da sua qualidade, com prejuízos para a de captação de recursos hídricos para 

abastecimento público ou usos industriais e influência negativa direta sobre os 

componentes da biota aquática.  

Temporalidade: O prazo de ocorrência está diretamente relacionado à 

implantação, e operação do aterro sanitário, ou seja, longo prazo; 

Duração: Pode ser considerado permanente quando relacionada ao período 

da operação e desativação do aterro. 

Reversibilidade: Os impactos esperados são passíveis de serem mitigados 

através da implantação de medidas construtivas, preventivas e corretivas 

adequadas, principalmente por um sistema de impermeabilização da base e 

cobertura das células de resíduos, drenagem de águas pluviais, e um sistema 

isolado de captação e um sistema de tratamento do liquido percolado, cujo grau de 

resolução é alto. 

O impacto resultante de efluentes sanitários pode ser evitado com a 

construção sistema de fossas sépticas fossa filtros - para coleta de efluentes 

sanitários, 

O impacto por óleos e graxas pode ser evitado com estabelecimento de 

pátios permanentes para efetuar a manutenção de maquinas e equipamentos, 

impermeabilizados, e com sistema de  drenagem e captação de águas pluviais 

isolado. Este impacto tem um caráter de reversibilidade, pois, depois de algum 

tempo essas manchas graxas e óleos acabam sendo diluídas e/ou decompostas por 

microorganismos presentes no próprio ecossistema. 

Valoração do impacto: O impacto é avaliado como sendo de grau de 

relevância baixa na fase de implantação e médio na fase de operação do aterro em 

função de seus atributos e do grau de resolução apresentada para cada um deles. 
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9.2.2.2 Medidas Mitigadoras: 

 

As características físicas das áreas preconizadas para a instalação do 

empreendimento apresentam – se favoráveis, quanto a presença de um solo argilo 

siltoso e arenoso nas suas camadas superiores e uma expectativa de alta 

capacidade de suporte de cargas esperado dos terrenos cristalinos existentes. A 

ocorrência destas rochas cristalinas baixa profundidade, com altos níveis de 

impermeabilidade propicia um selo natural, que vem complementar o sistema de 

isolamento da base do aterro, previsto no sistema, que será formado  por camada de 

argila compactada e a aplicação de mantas impermeabilizante a serem 

dimensionadas para este fim. 

 

A concepção do projeto executivo do aterro previsto deverá prever em sua 

construção a adoção de selos de argila compactada até índices de 10-7 / 10-6 

cm/seg., coberta por mantas impermeabilizantes, PEAD, na base dos resíduos, 

impedindo o seu contato com o solo superficial. Estas medidas garantem a 

integridade dos aqüíferos local e regional quanto à possibilidade de contaminação 

por infiltração de percolados. 

 

Sistema de drenagem de líquidos percolados – Deverá ser previsto no 

projeto executivo, a adoção de um sistema de drenagem e captação de líquidos 

percolados, e sistema de reservação em tanques para posterior processamento e 

destinação por métodos e meios indicados no projeto. 

 

- Sistema de drenagem de águas pluviais 

A área do empreendimento será dotada de um sistema de drenagem de 

águas pluviais, interno, que propiciará a captação reorientação de águas superficiais 

nesta área, reduzindo o seu tempo de permanência sobre o corpo do aterro, 
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minimizando a possibilidade de infiltração e contato da água com a massa de 

resíduos e líquidos percolados. 

 

Deverá ser Implantado um programa de vistoria e manutenção sistemática 

dos sistemas de drenagem, de águas pluviais e dos sistemas de drenagem isolados 

dos pátios de manutenção. 

 

- Construção de equipamentos sanitários; 

Dotar as instalações de trabalhadores de fossas sanitárias, de acordo com 

as especificações do IAP, para recebimento de esgotos sanitários e águas servidas 

de refeitórios etc, e sistema de coleta de lixo e durante a implantação e operação do 

empreendimento conforme as exigências da legislação em vigor. 

 

Eventuais falhas no sistema de drenagem e a instalação de processos 

erosivos acima citados promoverão ações imediatas de reparos, seguidas da análise 

das causas dos danos e redimensionando do sistema se necessário. 
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9.3 MEIO BIÓTICO 

 

 

De acordo com os levantamentos em campo, as propriedades encontram-se 

em área original de Floresta Ombrófila Mista. As três apresentaram atualmente 

capões com araucária, campos limpos, matas ciliares e banhados, com diferentes 

graus de interferências antrópicas como lavra para extração de argila, que 

descaracterizou grande parte da vegetação da área do município de Curitiba, 

culturas de soja e milho, reflorestamentos com eucaliptos e pinus e algumas 

residências. 

 

 Caso seja necessária a supressão da vegetação durante a implantação do 

empreendimento, esta atividade seria um dos impactos que poderia ocorrer, sendo 

de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA do SIPAR, delimitar e orientar os 

funcionários para que não haja retirada excessiva ou equivocada da vegetação e 

alterações desnecessárias nas bordas dos capões com araucária. 

 

 A vegetação das áreas de Fazenda Rio Grande e Mandirituba foram as que 

apresentaram características biológicas relevantes, principalmente a do município de 

Mandirituba cujo fragmento apresentou-se mais contínuo e menos antropizado. 

 

 Durante implementação das instalações que farão parte do empreendimento 

haverá produção de restos de obras, alguns tóxicos como tintas por exemplo. Se 

estes resíduos não forem corretamente destinados, poderão ser lixiviados para os 

corpos d’água existentes nas três áreas de estudo, ou abandonados às margens dos 

capões ou no campo, comprometendo o desenvolvimento da vegetação e a fauna 

local. O plantio de gramíneas na área do empreendimento será uma medida que 

diminuirá o carreamento de sedimentos para os corpos d’água, principalmente nas 

áreas com maior declividade como a Fazenda Rio Grande. 
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 A entrada de pessoas nas florestas pode acarretar na abertura de “picadas” 

de acesso ao seu interior e no pisoteio da regeneração natural. Geralmente em 

capões com araucária, as pessoas entram para coletar frutos como pitanga (Eugenia 

uniflora) e uvaia (Eugenia uvalha), entre outras, e sementes como o pinhão, 

interferindo na regeneração da espécie Araucaria angustifolia (pinheiro-do-Paraná) 

ou para a retirada de espécies usadas como ornamentais em residências como 

xaxins, samambaias e bromélias. Estas práticas deverão ser coibidas para garantir 

estoque genético nos capões, pois é de responsabilidade do empreendedor 

assegurar as áreas no entorno do empreendimento. 

 

 Na área localizada no município de Curitiba, notou-se que, além do impacto 

que ocorre com a retirada de argila, a população das residências vizinhas também 

tem contribuído para o aumento do impacto local com a deposição de lixo 

clandestino e a sua queima. Se a implantação for nesta área, o empreendedor 

deverá se responsabilizar para que estas atividades sejam encerradas e não voltem 

a ocorrem no entorno do empreendimento. 

 

 A instalação do empreendimento deverá utilizar-se daqueles pontos do 

terreno que já estejam alterados pelo plantio de soja ou pela extração de argila, 

visando não aumentar o impacto já existente na vegetação das áreas; e 

preferencialmente, recuperar entre os fragmentos para aumentar a conectividade 

entre eles. 

 

 Veículos pesados como caminhões e tratores podem acarretar em impactos 

na vegetação, principalmente nas bordas dos capões porque podem compactar o 

solo comprometendo a absorção de água pelas raízes das plantas. É de 

responsabilidade do empreendedor, na elaboração do projeto, planejar estradas 

distantes dos capões. 

 

 Em seguida estão expostos diagnósticos dos impactos ambientas referentes à 

vegetação durante a implantação e operação do empreendimento (considerar que 
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ate o momento não foi elaborado o projeto e, portanto, há situações que não 

puderam ser previstas por enquanto): 

 

Hipótese: Instalação do empreendimento na propriedade. 

Fase Geradora: implantação. 

Atividade: Possível necessidade de supressão de vegetação. 

Natureza: negativa. 

Magnitude: Baixa 

Probabilidade: real. 

Duração: temporária. 

Reversibilidade: Média. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Compensação 

através de projetos de recuperação de áreas degradadas e incremento da 

vegetação nos fragmentos remanescentes. 

 

 

Hipótese: Correta destinação dos resíduos de construção civil resultantes das obras 

de implantação. 

Fase Geradora: implantação. 

Atividade: Contenção de sedimentos produzidos com a construção dos prédios em 

alvenaria. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: temporária. 

Valorização: média. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Contenção de 

sedimentos produzidos com a construção dos prédios em alvenaria que podem ser 

carreados para os corpos d’água existentes nas áreas. 

 

Hipótese: Incremento de matas ciliares. 



 

  21 

Fase Geradora: implantação e operação. 

Atividade: Reposição de vegetação. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: permanente. 

Valorização: alta. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Durante a 

implantação desta medida deve-se buscar a maior diversidade de espécies arbóreas 

nativas possibilitando o incremento da biodiversidade no local. 

 

Hipotese: Enriquecimento dos capões com araucária. 

Fase: implantação e operação. 

Impacto: Reposição de vegetação. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: permanente. 

Valorização: alta. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Durante a 

implantação desta medida deve-se buscar a maior diversidade possível de espécies 

arbóreas nativas desta floresta, em especial Araucaria angustifolia (pinheiro-do-

Paraná) possibilitando o enriquecimento desta vegetação. 
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Hipotese: Restauração das áreas de campo nativo. 

Fase: implantação e operação. 

Impacto: Abandono das áreas. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: permanente. 

Valorização: alta. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Esta medida 

contara com o abandono das áreas de campo e seu monitoramento, atendendo aos 

estudos de regeneração natural de campos nativos. 

 

Hipótese: Monitoramento das áreas de vegetação. 

Fase: operação. 

Impacto: Melhoria da qualidade da vegetação do entorno da área do aterro. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: temporária. 

Valorização: média. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Com os dados 

levantados pelo monitoramento da vegetação será possível inferir sobre a qualidade 

dos trabalhos de recuperação das áreas degradadas permitindo eventuais 

mudanças na condução desta atividade, a fim de melhorar os resultados finais. 
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Hipotese: Plantio de gramíneas após encerramento de células do aterro. 

Fase: operação. 

Impacto: Contenção de sedimentos da cobertura do aterro para corpos d’água 

presentes na área. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: permanente. 

Valorização: média. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Após encerramento 

das células do aterro, plantar gramíneas para conter possível carreamento de 

sedimentos para os corpos d’água presentes nas três áreas. 

 

 

9.3.1 Mastofauna 
 

 As três áreas indicadas para a implantação do futuro empreendimento, 

localizadas em Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mandirituba, apresentam-se com 

diferentes tipos e graus de alteração antrópica, ou seja, o impacto no ambiente vem 

ocorrendo gradativamente, ao longo da ocupação urbana nestes municípios. 

 

 Na área de Curitiba, o impacto significativo que descaracterizou o ambiente é 

causado pela extração de argila pelas olarias. Outras atividades impactantes 

também foram observadas como despejo clandestino de lixo, queima destes 

resíduos, desmatamento para construção de residências, etc. Nas áreas da Fazenda 

Rio Grande e Mandirituba o impacto maior é proveniente, principalmente da retirada 

dos campos naturais para disposição da agricultura. 

 

 A destruição dos ambientes naturais pelo avanço da zona urbana em direção 

à rural e às áreas mais conservadas também impacta a fauna de mamíferos pela 

supressão dos seus refúgios e de suas fontes de alimentos, interferindo também na 
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sua área de deslocamento, uma vez que estes animais podem acabar ilhados em 

pequenos fragmentos, empobrecendo-se geneticamente. 

 

 Os capões com araucária e suas bordas são os principais responsáveis pelos 

registros dos mamíferos. Nestes capões, o impacto observado vem da presença de 

caminhos abertos pela população, possivelmente para caça, coleta de frutos, 

retirada de mudas de espécies arbóreas e de epífitas nativas, apanha de lenha, de 

ovos e/ou filhotes de aves, e coleta de sementes como os pinhões. Muitas espécies 

animais como Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Agouti paca (paca), Cavia 

aperea (preá), Dasyprocta azarae (cutia), Mazama sp. (veado) entre outras, sofrem 

historicamente intensa pressão cinegética. A caça e as alterações ambientais afetam 

especialmente aqueles mamíferos com baixa taxa de reprodução, cuja gestação é 

longa com um número reduzido de filhotes a cada ninhada. Estas diversas 

intercessões interferem na conservação do patrimônio genético destas espécies, 

tanto animais quanto vegetais. 

 

 As regiões de banhado são consideradas importantes criadouros, 

responsáveis pela reprodução de diversas espécies. Mamíferos que vivem nestas 

regiões úmidas sofrem com a contaminação destes corpos d’água por produtos 

químicos como agrotóxicos, padecem com a descaracterização deste ambiente pelo 

assoreamento causado pelo carreamento de sedimentos provenientes de áreas 

desmatadas e também pela caça, seja por humanos, seja por animais domésticos 

como os cães. Em todas as áreas estudadas houve registros da presença de 

cachorros-domésticos. 

 

 Algumas atividades antrópicas favorecem determinadas espécies que se 

adaptam às alterações ambientais e tiram proveito das ações impactantes que 

prejudicariam a maioria dos mamíferos selvagens. Entre estas espécies estão Lepus 

europaeus (lebre-européia) espécie exótica que se adaptou às áreas impactadas por 

agricultura competindo diretamente com a espécie nativa Sylvilagus brasiliensis 

(tapiti); Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) e D. marsupialis (gambá-de-
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orelha-preta) que se beneficiam com a presença humana por apresentarem uma 

dieta onívora e se alimentarem de seus restos e que, excepcionalmente, podem ser 

um potencial vetor de doenças; entre outros mamíferos como Rattus rattus (rato-

preto), Rattus norvegicus (ratazana) e mus musculus (camundongo), espécies 

exóticas, potenciais vetores de doenças, totalmente adaptadas à convivência direta 

com o homem. 

 

 Quanto mais aumenta a quantidade de pessoas vivendo próximas às áreas 

naturais, maiores são os danos causados às populações de mamíferos selvagens. 

Com a crescente urbanização da Região Metropolitana de Curitiba, a tendência é 

que diminuam as espécies para as áreas estudadas. A área localizada no município 

de Mandirituba foi a que apresentou melhores condições de conservar uma fauna de 

mamíferos mais especializada, porque proporciona o maior fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista das três propriedades avaliadas. 

 

 A obrigatoriedade do empreendedor em conservar e enriquecer o ambiente 

do entorno do empreendimento pode ser destacado como um impacto positivo, 

principalmente para a fauna daquele local, independente de qual área seja 

escolhida, mesmo que a implantação do empreendimento restrinja mais a 

mastofauna aos capões, às matas ciliares e aos banhados, afastando-as das áreas 

onde hoje há agricultura. Contudo, quando instalado, as matas ciliares, os capões e 

os banhados ficarão protegidos da entrada de caçadores, pescadores e coletores de 

pinhões, contribuindo para a conservação da biodiversidade daquela região. 

 

 Durante a implantação e operação do empreendimento, a poluição sonora 

proveniente dos tratores e caminhões poderá interferir na mastofauna e fazê-la 

deslocar-se para outros lugares menos impactados. Portanto, há necessidade da 

instalação de cercas-vivas com espécies nativas que contribuam para a fauna em 

geral, na tentativa de se diminuírem os ruídos nas áreas de vegetação. O impacto 

causado pelo odor característico do resíduo também poderá ser amenizado com a 

presença das cercas-vivas. 
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 A seguir, estão apresentados os diagnósticos para mamíferos, respectivos às 

três áreas avaliadas: 

 

Hipótese: Instalação do empreendimento na área. 

Fase: implantação. 

Impacto: Movimentação de tratores, caminhões e pessoas responsáveis pela 

instalação do empreendimento. Poluição sonora. 

Natureza: negativa. 

Probabilidade: potencial. 

Duração: temporária. 

Valorização: média. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Trânsito destes 

veículos pesados afastados dos remanescentes de capões com araucárias e matas 

ciliares e instalação de cercas-vivas no perímetro do aterro. 

 

Hipótese: Operação do empreendimento após conclusão das obras de instalação. 

Fase: operação. 

Impacto: Circulação de veículos, tratores, caminhões e funcionários. Poluição 

sonora. 

Natureza: negativa. 

Probabilidade: potencial. 

Duração: permanente. 

Valorização: média. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: Instalação de 

alambrados para isolar a área da entrada de animais (silvestres e domésticos); 

instalação e manutenção de cercas-vivas para o isolamento acústico em todo o 

perímetro do aterro. 

 



 

  27 

Hipotese: Proteção da vegetação remanescente. 

Fase: operação. 

Impacto: Proteger os capões, matas ciliares e banhados da presença de pessoas 

(caçadores, coletores de pinhões, etc.) com vigilância permanente. Esta prática 

contribuirá para a manutenção da mastofauna destes ambientes. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: permanente. 

Valorização: grande. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: vigilância do aterro 

e seu entorno quanto à entrada de pessoas não autorizadas nas áreas de 

vegetação. 

 

Hipótese: Recuperação e enriquecimento da vegetação. 

Fase: operação. 

Impacto: Implantação de um projeto de recuperação de áreas degradadas com o 

plantio de espécies arbóreas características da tipologia vegetal da região, inclusive 

frutíferas, enriquecendo os capões com araucária e as Áreas de Preservação 

Permanente, expandindo os fragmentos para formação de corredores de 

biodiversidade. 

Natureza: positiva. 

Probabilidade: real. 

Duração: permanente. 

Valorização: grande. 

Reversibilidade: sim. 

Proposição de potencialização, mitigação ou compensação: monitoramento da 

mastofauna em fases de campo pré-determinadas para acompanhamento da 

dinâmica destes mamíferos e seu comportamento mediante ao aterro. 

 

 



 

  28 

9.3.2 Herpetofauna 
 

 O impacto de contaminação dos recursos hídricos (superficiais e 

subterrâneos) poderá ocorrer através do contato direto das águas com os efluentes 

oriundos diretamente do empreendimento ou, então, através do carreamento de 

solos contaminados pelo vento. 

 

Os produtos poluentes que podem impactar os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos são principalmente o chorume derivado do aterro, porém não deve ser 

descartada também a possibilidade de contaminação dos recursos hídricos por óleos 

e graxas decorrentes do maquinário e dos caminhões que transitarão pela área do 

empreendimento. 

 

Mais especificamente no que se refere à herpetofauna, os anfíbios 

compreendem o grupo mais sensível a mudanças ambientais em função de suas 

características fisiológicas e de seu ciclo de vida que ocorre, em geral, tanto no 

ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Muitos elementos contaminantes 

de recursos hídricos, tais como pesticidas, óleos e mesmo mudanças de pH e de 

taxas de oxigênio dissolvido, têm causado diminuição de populações e mesmo 

extinção de anfíbios por todo o mundo (e.g., Power et al., 1989; Russel et al., 1995), 

afetando desde as formas larvais (girinos) desses animais até adultos de espécies 

que vivem em condições específicas, como as florestais de solo. Alguns autores têm 

inclusive indicado a anurofauna como um dos melhores bioindicadores das 

condições de conservação de áreas úmidas em geral (e.g., Platine & Richter, 1995). 

Além dos anfíbios, na região em estudo merecem destaque também os quelônios 

aquáticos. As espécies registradas para a região (Hydromedusa tectifera, 

Acanthochelys spixii e principalmente, caso ainda ocorra na região do rio Barigui, 

Phrynops williamsi) são formas que têm sua dieta fundamentada em invertebrados 

aquáticos em geral e, eventualmente, em peixes. Assim sendo, perturbações sobre a 

biota aquática em geral poderão afetar de maneira indireta esses animais. 
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Este impacto assume dimensões distintas conforme as condições das 

diferentes áreas estudadas. No que se refere à anurofauna, as opções de Fazenda 

Rio Grande e Mandirituba denotam maiores preocupações, uma vez que os recursos 

hídricos regionais são margeados por sistemas de matas ciliares de pequenas 

dimensões, mas que podem ainda abrigar uma anurofauna rica e com espécies mais 

raras. Já na região do rio Barigui, o impacto deve direcionar-se principalmente aos 

quelônios, porém com a ressalva de que, em função das alterações sofridas por 

estes animais em função do derramamento de óleo da Petrobrás em 2000, estes 

animais podem contar com populações já bastante reduzidas localmente e sem 

possibilidades de recuperação.  

 

Uma vez que o projeto do aterro sanitário deverá prever sistemas de 

contenção e tratamento dos efluentes a serem gerados pelo lixo, o presente impacto 

deve ser caracterizado como uma condição de risco, no qual a magnitude deverá 

variar de pequena a grande em função da dimensão da área a ser impactada em 

casos de falhas nos sistemas de controle. 

 

 

9.3.2.1 Impacto: Atração e estabelecimento de fauna sinantrópica e de animais 

peçonhentos na área do empreendimento em decorrência da presença de 

lixo orgânico. 

 
O acúmulo de lixo orgânico da classe 2, mesmo aterrado, é um fator que 

poderá ocasionar o aparecimento local de diversas espécies animais nativas 

fortemente sinantrópicas – tais como pequenos roedores, gambás (Didelphis spp.), o 

lagarto ou teiú (Tupinambis merianae), urubus (Coragyps atratus), entre outros. O 

fator de atração dessa fauna deverá inicialmente compreender o cheiro produzido 

pelo lixo em decomposição, associado à eventual presença de resíduos dispersos 

no entorno do empreendimento. A fauna atraída deverá alimentar-se de tais 

resíduos, podendo eventualmente contaminar-se com elementos tóxicos misturados 

durante o processo de coleta do lixo e/ou com elementos inorgânicos que podem 
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induzir à morte, tais como sacos plásticos e elementos pérfuro-cortantes. A maior 

relevância, contudo, encontra-se no aparecimento e no aumento das populações de 

insetos vetores e transmissores de viroses e outras moléstias (tais como mosquitos, 

moscas e baratas) e roedores exóticos, tais como o camundongo (Mus musculus), o 

rato doméstico (Rattus rattus) e a ratazana (Rattus norvergicus) que, além de 

poderem provocar danos materiais e à saúde pela transmissão de agentes 

patogênicos ao homem e a animais domésticos, podem ainda ocupar as áreas 

naturais próximas ao empreendimento e, com isso, vir a competir com animais 

silvestres pelo hábitat e pelo alimento ou mesmo introduzir doenças em suas 

populações, em particular em mamíferos. Tanto insetos quanto roedores despertam 

ainda interesse pela possibilidade de atraírem e concentrarem animais peçonhentos 

de grande interesse médico na região, em especial aracnídeos e serpentes do 

gênero Bothrops (jararacas). 

 

Quanto aos roedores nativos da região, por fim, desperta grande interesse a 

possibilidade de disseminação do vírus da Hantavirose junto aos funcionários da 

obra. 

 

Os impactos sobre os ecossistemas regionais em função da atração de fauna 

sinantrópica deverão ser menos intensos na alternativa do rio Barigui, uma vez que 

os ecossistemas naturais regionais não comportam grandes comunidades animais. 

Nas outras duas alternativas, o aparecimento e acúmulo de roedores exóticos deve 

ser visto como um fator a gerar forte perturbação na fauna nativa. 

 

Caracterização do impacto: 
Fase Geradora: Operação 

Atividade: Deposição de lixo 

Natureza: Negativa 

Magnitude: Alta 

Forma de Incidência: Direta 

Abrangência: Regional  
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Temporalidade: Curto 

Duração: Permanente (enquanto durar o empreendimento) 

Reversibilidade: Pequena 

 

 

9.3.2.2 Impacto: Dispersão de material particulado sobre ecossistemas naturais de 

entorno pela movimentação de solo. 

 

A movimentação de máquinas, equipamentos e do próprio solo para a 

abertura de valas e aterramento do lixo deverá gerar uma pluma de material 

particulado, o qual poderá acumular-se nas áreas do entorno do empreendimento, 

em especial junto a remanescentes de vegetação nativa e nos recursos hídricos. O 

acúmulo deste material particulado poderá gerar perturbações na herpetofauna 

desses ambientes, afetando especialmente as trocas gasosas efetuadas pela pele 

de anfíbios.  

 

Caracterização do impacto: 
Fase Geradora: Operação 

Atividade: Movimentação de solo 

Natureza: Negativa 

Magnitude: Pequena 

Forma de Incidência: Direta 

Abrangência: Local 

Temporalidade: Curto 

Duração: Permanente (enquanto durar o empreendimento) 

Reversibilidade: Média 
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9.3.3 Avifauna 
 

 

Os dados qualitativos apresentados demonstram situações distintas, sendo a 

amostragem atual e os registros obtidos em Scherer-Neto et al. (2000, 2001) e Ribas 

& Santos (2007). Com exceção da avaliação atual, os demais estudos perfizeram um 

longo período amostral e mesmo assim a curva do número acumulado de espécies 

não atingiu uma estabilização, devido à complexidade e as constantes modificações 

que toda esta região sofre, principalmente devido à ocupação humana, a extração 

de areia e aos reflorestamentos comerciais. Assim, mesmo com o conhecimento 

existente sobre a avifauna regional, muitos fatores envolvem a distribuição destas 

espécies, principalmente porque temos um alto número de variáveis físicas e 

biológicas envolvidas. Informações detalhadas só poderão ser obtidas com a 

condução de estudos específicos, abordando desde aspectos ecológicos até 

etológicos, podendo assim ser realizadas predições mais precisas. 

 

Outro fator que corrobora para dificultar a compreensão do quadro, é que a 

maioria dessas espécies possui grande capacidade de vôo, como as aquáticas e os 

gaviões, e empreendem deslocamentos periódicos que são pouco conhecidos, 

buscando ambientes similares próximos e desaparecendo localmente. Uma parcela 

dessas espécies, só ocorre em determinadas épocas, pois realizam migrações 

longas de seus continentes de origem, como os maçaricos (Família Charadriidae e 

Scolopacidae). Desta forma a definição exata da área de influencia fica 

comprometida, tornando este limite muito tênue considerando a complexidade de 

fatores envolvidos, podendo apenas caracterizá-lo de forma abrangente. 

 

As atividades em geral tanto na fase de construção como de operação, 

podem gerar um enriquecimento orgânico levando a um aumento de biomassa, 

devido a uma superpopulação de organismos detritívoros, gerando alterações nas 

comunidades de aves principalmente aquelas mais relacionadas aos corpos 

aquosos. Possíveis alterações como aumento da taxa de sedimentação nos rios, 
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podem comprometer algumas espécies que dependem diretamente deste ambiente 

como o martim-pescador-pequeno Chloroceryle americana e indiretamente espécies 

como saracura-do-mato Aramides saracura e até alguns passeriformes como o 

furnarídeo joão-porca Lochmias nematura. 

 

A morte de indivíduos de espécies aquáticas seria uma resposta direta e de 

simples detecção de alterações na comunidade de aves devido às atividades que 

serão executadas ou a outros problemas ambientais. Porém, efeitos crônicos sub-

letais só poderão ser verificados com estudos de longa duração, alto custo e 

complexidade que envolva todo o ciclo de vida de determinada espécie. Estes 

efeitos, apesar de não mostrarem alterações momentâneas, após gerações podem 

dizimar populações inteiras, devido a prejuízos principalmente na capacidade 

reprodutiva. Dada a esta dificuldade são feitas inferências relacionando as 

informações disponíveis, muitas vezes não levando a compreensão do quadro, 

impossibilitando assim prever com exatidão possíveis conseqüências negativas. 

Assim, a não conformidade das atividades previstas com todos os protocolos mais 

atuais de segurança contra danos ambientais, principalmente quanto à destinação 

de resíduos que possam ser gerados, automaticamente inviabilizaria todo este 

processo. 

 

Considerando as espécies terrestres, praticamente todas as aves registradas 

para a área diretamente afetada, sofreriam com a implantação do empreendimento. 

Porém, grande parte destas, também utiliza outros ambientes e não dependem 

integralmente destes locais. As aves exclusivamente florestais apresentam maiores 

exigências ecológicas, assim, a supressão de qualquer remanescente na região 

traria prejuízo a um grande número de espécies. 

 

 Segundo Willis (1979), alterações em um ambiente florestal causam 

desequilíbrios que variam com a intensidade do impacto, tendo alguns grupos 

ecológicos como principais afetados: 
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Frugívoros grandes das copas, pois diminuem as ofertas alimentares e 

reprodutivas, já que a maiorias destas aves necessita de troncos ocos para nidificar; 

insetívoros corticícolas, pela redução de micro-habitats próprios para local de 

forrageamento e reprodução; insetívoros grandes do solo e sub-bosque, já que 

ocorrem drásticas alterações na fauna de solo e nas condições originais do sub-

bosque; insetívoros de brenhas, que são especializados em forragear em vegetação 

extremamente adensada. 

 

Mesmo para as espécies exclusivamente florestais, a área de influência, tanto 

na fase de construção quanto de operação, não possui limites bem definidos, pois o 

conhecimento dos processos que regem a dinâmica da comunidade avifaunística é 

insuficiente para que possam ser estabelecidos padrões. Entre os motivos que 

levam a esta condição, o principal é a capacidade destas aves em utilizar uma 

variedade de habitáts dentro de um complexo florestal maior, sendo que esta 

ocupação pode variar muito ao longo de um ciclo sazonal completo.  Além disso, 

toda esta macro-região não é homogênea quanto á sua avifauna associada, sendo 

que mesmo em áreas contíguas, os conjuntos de espécies podem variar em função 

das mudanças de fisionomia da paisagem, presença ou proximidade de outros tipos 

de vegetação e ao relevo.  

 

Desta forma, as dificuldades não se restringem em delimitar as áreas de 

influencia, mas principalmente em predizer os impactos, e isto se deve a vários 

fatores destacando a lacuna de informações pretéritas as quais impossibilitam uma 

melhor compreensão do quadro atual. Portanto, são esperadas algumas alterações 

gerais na comunidade as quais para serem melhores caracterizadas em nível de 

grupos ecológicos e espécies, demandariam de um grande esforço de campo. Outra 

condicionante é a escassez de estudos regionais para empreendimentos similares, 

dificultando ainda mais tais delimitações. 

 

Durante a fase de implantação, possíveis contaminações do ar podem 

acontecer em determinados locais onde devido às obras haja acumulo de materiais 
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particulados e/ ou gases, podendo causar um impacto dificilmente quantificável, mas 

reversível em curto prazo. Nesta fase, devido ao afluxo de mão-de-obra exógena 

pode ocorrer um aumento da atividade de caça e pesca ilegal, sendo que nas áreas 

florestais avaliadas podem ser encontradas espécies florestais tipicamente 

cinegéticas como o nambu-guaçú Crypturellus obsoletus e a jacuguaçu Penelope 

obscura. 

 

Os acessos das áreas avaliadas transpõem diversos cursos d’água que, 

atualmente, já sofrem impactos de carreamento de resíduos sólidos e líquidos em 

geral, além do lixo doméstico. Este impacto, geralmente, assume sua maior 

magnitude nos casos de grandes fluxos de resíduos, durante enxurradas. O 

aumento do fluxo de veículos gera a probabilidade de ocorrer um aumento no índice 

de acidentes automobilísticos, dentre os quais se destacam aqueles que envolvem 

caminhões com cargas poluentes. Como acidentes com características mais graves, 

envolvendo caminhões, promovem, geralmente, derramamentos de seus respectivos 

conteúdos, poderá nesses casos ocorrer o comprometimento dos cursos d’água, 

resultando em prejuízos à fauna local. 

 

O mesmo aumento de tráfego representará, ainda, um aumento nos níveis de 

emissões sonoras que, por sua vez, tenderá a provocar um aumento no 

deslocamento da fauna para outras áreas. Além disso, este aumento de ruído 

causará stress que, muitas vezes, pode alterar o comportamento de algumas 

espécies, podendo trazer, inclusive, desequilíbrios no aspecto reprodutivo, 

particularmente no caso de espécies que se utilizam do canto, para atrair o parceiro, 

como é o caso dos anfíbios e aves. Este aumento no fluxo de veículos também 

causaria atropelamentos de representantes da fauna local, principalmente quando 

próximos de áreas consideradas corredores ecológicos, como grandes 

remanescentes florestais, florestas ciliares e áreas de brejo. 
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Alterações ambientais trazem prejuízo para algumas espécies, enquanto 

outras são, eventualmente, beneficiadas. Entre estas atividades, especialmente o 

transporte de cargas orgânicas, costumam vir acompanhadas de um aumento na 

população de algumas espécies em razão da farta oferta de alimento. Por outro 

lado, em razão da ausência de um mecanismo regulador para estas espécies, elas 

poderão provocar modificações no equilíbrio do ecossistema local como um todo, 

possibilitando, inclusive, redução na biodiversidade.  

 

Cita-se como exemplo verificado em situações similares, o grande aumento 

nas populações do urubu-comum Coragyps atratus, do carcará Caracara plancus, do 

carrapateiro Milvago chimachima e da garça-vaqueira Bubulcus ibis ou 

simplesmente a convergência de grande parte de toda população destas espécies 

que ocorre nesta macro-região. Esta explosão populacional e concentração de C. 

atratus, podem gerar problemas sanitários. Este aumento poderá também influenciar 

as populações de outras espécies, onde principalmente M. chimachima torna-se 

saqueador de ninhos. Alguns representantes da mastofauna local, de certa maneira, 

também se beneficiam com os ambientes antrópicos, como é o caso do gambá 

Didelphis sp que se utiliza de pequenas criações, ovos, frutos, restos de comida e 

lixo, como fonte de alimento, mas também pode saquear ninhos de outras espécies 

de aves. 

 

De modo geral, ambientes urbanizados e antrópicos costumam ser favoráveis 

ao estabelecimento de algumas espécies exóticas e domésticas. A presença de 

matéria orgânica pela área do empreendimento e adjacências, proveniente do 

processo de transporte e manuseio, oferece suporte alimentar e favorece o aumento 

populacional de algumas espécies, como o rato Rattus rattus. Este roedor, 

cosmopolita e que é uma espécie exótica e sinantrópica, pode prejudicar a fauna 

nativa, quando em número elevado, sendo responsável, também, pela transmissão 

de zoonoses. 
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De forma geral os impactos negativos esperados para a avifauna de qualquer 

uma das áreas diz respeito principalmente a poluição sonora e aumento da 

movimentação de máquinas e equipamentos, impactos que poderão ser mitigados 

através de barreiras vegetais conforme já explicitado anteriormente. 

 

 

9.3.4 Ictiofauna 
 

É muito escasso o conhecimento acerca dos aspectos ecológicos das 

espécies de peixes das áreas avaliadas, principalmente quanto à tolerância a 

alterações físicas e químicas da água, representando uma limitação às inferências 

sobre a tipologia e magnitude dos impactos decorrentes. 

 

Ainda assim, pode-se considerar que, quaisquer possíveis alterações dos 

corpos d’água que drenam áreas previstas para o empreendimento, seja pela 

ocorrência de eventos não previstos, seja pela inevitável descarga de pequena parte 

de efluentes não totalmente neutralizados, sobretudo em corpos d’água de pequena 

capacidade de diluição, representam potenciais impactos sobre a ictiofauna. 

 

Tais impactos serão tão menos importantes quanto mais cautelosos e 

sistemáticos forem os procedimentos de operação do aterro, sobretudo no que diz 

respeito ao tratamento dos seus efluentes. 

 

Os impactos inerentes à operação de aterros sanitários sobre a fauna de 

peixes podem ser classificados em duas categorias: 1) aqueles resultantes da 

supressão ou interferência de ambientes ribeirinhos, tanto em rios que drenam áreas 

de várzea quanto em rios margeados por áreas de floresta (impacto 1) e 2) aqueles 

decorrentes de potenciais mudanças na qualidade da água (impactos 2-5). 

 

A seguir estão descritos e caracterizados os principais impactos 

potencialmente decorrentes da instalação de aterros sanitários sobre a fauna de 
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peixes cabendo aqui uma ressalva: a de que a tipologia de impactos sobre a 

ictiofauna é a mesma seja qual for a condição ambiental (alternativa locacional) 

estabelecida. O que poderá mudar é a importância relativa dos impactos discutidos 

(magnitude dos impactos), conforme características ambientais próprias a cada uma 

das áreas sob análise. 
 

9.3.4.1 Redução de espécies ictíicas devido à supressão ou interferência sobre 

ambientes ribeirinhos. 
 

As matas ciliares exercem importante papel na manutenção da biodiversidade 

das espécies de peixes. Segundo Barrella et al. (2001) as matas funcionam como 

proteção estrutural do habitat gerando estabilidade ao sistema, heterogeneidade de 

ambientes com conseqüente aumento de biodiversidade e fornecendo grande 

variedade de alimentos terrestres que caem na água. Ainda, estas zonas de 

transição funcionam como filtros que amortecem os impactos e produzem condições 

de sobrevivência para várias espécies de peixes (Bastos & Abilhoa, 2004). 

 

Qualquer tipo de interferência neste tipo de ambiente gera impactos muitas 

vezes irreversíveis às comunidades ictíicas. As espécies mais sensíveis a este 

impacto são aquelas dependentes do recurso alimentar alóctone (lambaris) e as 

espécies com hábitos bentônicos (a maioria dos Siluriformes e alguns 

Characiformes) Algumas espécies encontradas em riachos inseridos em pequenos 

fragmentos florestais isolados, como o caso de Glandulocauda melanopleura e 

Cnesterodon carnegiei são altamente impactadas por apresentar alta especificidade 

e dependência das condições de integridade destes ambientes. 

 

Por sua vez, áreas de várzea constituem notável ambiente de retenção e 

filtragem de água, pois os solos orgânicos que predominam nestes ambientes 

apresentam uma quantidade de cargas iônicas que propiciam excepcional 

funcionalidade abiótica a todo o ecossistema aquático e semi-aquático, interferindo 

diretamente na biota. Este é o motivo pelo qual várzeas são ambientes 

verdadeiramente reguladores da dinâmica dos ambientes fluviais adjacentes, não 
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podendo em nenhuma hipótese vir a receber qualquer outra destinação que não a 

estrita conservação. 

 

 

9.3.4.2 Redução de espécies ictíicas bentônicas em função de carreamento de 

solos durante obras de terraplanagem  

 

A exposição de solos para as atividades de operação de aterros constitui uma 

situação de vulnerabilidade ao carreamento de partículas sólidas para o interior dos 

corpos d’água do entorno. Tal situação é tão mais grave quanto forem as extensões 

de solos expostos, o declive do terreno no entorno e a intensidade das chuvas. 

 

O carreamento de sólidos para os corpos d’água advindo de obras de 

terraplanagem provoca o soterramento de ambientes bentônicos  e representa um 

dos mais importantes impactos sobre a fauna aquática como um todo, atingindo a 

fauna ictíica direta e indiretamente.  

 

O soterramento parcial do hipolímnio torna indisponíveis os nichos de 

reprodução e alimentação de muitas espécies de peixes ecologicamente 

relacionadas ao fundo dos rios, como é o caso da absoluta maioria dos Siluriformes 

(bagres e cascudos) e boa parte dos Characiformes (lambaris, canivetes e piaus). 

Em locais onde a energia de transporte dos rios é maior, sedimentos são levados até 

os ambientes de menor energia rio abaixo, turvando a água até que ocorra o 

depósito das partículas, por vezes muitos quilômetros a jusante do local de ingresso 

no ambiente fluvial. 

 

Ainda, as partículas sólidas raramente encontram-se livres de matéria 

orgânica, a qual é indutora de modificações de parâmetros químicos da água, tais 

como a redução do oxigênio dissolvido, cujos efeitos sobre a ictiofauna são 

discutidos adiante. 
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Caracterização do impacto 
Fase Geradora: Implantação  

Atividade: Terraplanagem, deslocamento e exposição de diferentes horizontes do 

solo 

Natureza: Negativa 

Magnitude: Média. 

Forma de Incidência: Indireta. 

Abrangência: Local/Regional.  

Temporalidade: Longo 

Duração: Permanente (enquanto durar o empreendimento e as movimentações de 

terra) 

Reversibilidade: Alta  

 

 

9.3.4.3 Redução de espécies ictíicas mais exigentes em função do aumento da 

demanda bioquímica de oxigênio  

 

A demanda bioquímica de oxigênio corresponde à quantidade de oxigênio 

utilizada por microorganismos para metabolizar a matéria orgânica adicional inserida 

nos corpos d’água. Quanto maior for a quantidade de alimento (matéria orgânica) 

disponível aos seres vivos, portanto, maior será a DBO, havendo uma tendência de 

consumo indireto do oxigênio por microorganismos, reduzindo a quantidade desse 

gás para os peixes. 

 

Em casos extremos a carga de DBO introduzida pode ser muito grande com 

relação ao volume do corpo d’água e, então, têm-se um processo de intensa 

depleção do oxigênio até que se o ponto de ocorrência da completa modificação da 

biota que passa a ser predominantemente anaeróbia. 

  

As condições de demanda de oxigênio podem também ser influenciadas pela 

temperatura da água, o que deve ser considerado em termos de capacidade de 
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subsistência da fauna de peixes, no caso das espécies neotropicais de grandes 

altitudes, quase sempre demandadoras de níveis altos de oxigênio dissolvido na 

água. 

 

Portanto, impactos relacionados ao aumento de DBO podem afetar 

diretamente a fauna de peixes pela perda de um gás essencial para o metabolismo 

das espécies, ou indiretamente pela modificação da fauna e flora microbianas, as 

quais constituem a base da cadeia trófica nos ambientes aquáticos. 

 

No caso do empreendimento sob análise é convencional o monitoramento da 

DBO para a neutralização dos efluentes gerados, os quais, só devem ir aos corpos 

d’água adjacentes após a sua redução a níveis legais pré-estabelecidos. Diante 

disso é possível que tais impactos não venham a ser percebidos ou ocorram de 

maneira muito sutil, sem contudo poder ser desconsiderados da presente análise, 

seja qual for o ambiente ou a alternativa locacional estabelecida. 

 
Caracterização do impacto 
Fase Geradora: Operação. 

Atividade: Produção e destinação final de líquidos percolados. 

Natureza: Negativa. 

Magnitude: Média. 

Forma de Incidência: Indireta. 

Abrangência: Regional.  

Temporalidade: Longo Prazo. 

Duração: Permanente (enquanto durar o empreendimento e possivelmente após 

sua desativação). 

Reversibilidade: Alta 
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9.3.4.4 Modificação de pH em função do aporte de efluentes oriundos do aterro 

 

Os álcalis e os ácidos, sobretudo aqueles oriundos de atividades ou resíduos 

industriais têm o potencial de modificar de maneira importante o pH das águas 

superficiais. Embora frequentemente ácidas, as águas dos rios do sul do Brasil 

tendem a manter uma faixa de oscilação de pH raramente inferior a 5.0.  

 

As modificações de pH são reconhecidas como causadoras de morte ou 

lesões em vários tecidos dos peixes, destacando que em muitos casos podem atingir 

funções vitais relacionadas à trocas gasosas pelos peixes. 

 

Em outros casos as modificações de pH são responsáveis pela 

potencialização da toxidade ou remobilização de substâncias nocivas, tais como os 

metais pesados que podem estar naturalmente presentes nos corpos d’água ou 

neles ingressar por outras atividades presentes na bacia, tais como a mineração ou 

a agricultura. 

Nestes casos os efeitos tóxicos dos metais podem atingir os tecidos 

branquiais, com asfixia e morte de peixes, ou ter ações intracelulares, com eventos 

de mutagênese e bioacumulação na cadeia trófica que, muitas vezes, têm nos 

peixes a sua base. 

 

Assim como ocorre para a DBO, sabe-se que aterros sanitários modernos tem 

seus níveis de emissão de efluentes controlados e monitorados de modo a reduzir 

ou mesmo neutralizar totalmente os líquidos ácidos ou alcalinos gerados pela 

decomposição dos resíduos, deste modo, interferindo de maneira muito sutil nos 

corpos d`água adjacentes. Contudo, neste caso também é importante reconhecer 

que não se está analisando somente a situação ideal, mas também os potenciais 

impactos gerados em casos de sobre-exploração do aterro ou não controle 

adequado das operações correspondentes. 
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Caracterização do impacto 
Fase Geradora: Operação 

Atividade: Produção e destinação final de líquidos percolados. 

Natureza: Negativa. 

Magnitude: Média. 

Forma de Incidência: Indireta. 

Abrangência: Regional.  

Temporalidade: Longo Prazo. 

Duração: Permanente (enquanto durar o empreendimento e possivelmente após 

sua desativação). 

Reversibilidade: Média. 

 
 
9.3.4.5 Eutrofização de corpos d’água em função do aporte de substâncias 

orgânicas  

 

A eutrofização constitui um evento tipicamente presente em locais de grande 

quantidade de despejos orgânicos domésticos ou em locais nos quais a fertilização 

de solos se faz de maneira pouco criteriosa. 

 

Como regra, os ambientes aquáticos fluviais da região são naturalmente 

oligotróficos, ou pobres em nutrientes, o que se verifica na prática pela pouca 

concentração de microorganismos fitoplanctônicos. Os ambientes aquáticos do 

entorno da região metropolitana já sofrem com uma tendência à eutrofização, 

evidenciada por recorrentes explosões de algas em áreas de mananciais da bacia 

do Iguaçu, notadamente em um de seus principais formadores, o rio Iraí. A bacia do 

rio Barigui é também atingida por efluentes domésticos e agrícolas de grande 

potencial eutrofizante. 

 

Tais explosões só terão lugar no caso de aporte exacerbado de nutrientes 

ricos em nitrogênio e fósforo, os quais propiciam o desenvolvimento de 
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microorganismos responsáveis pela fixação do gás carbônico disponível e 

subseqüente liberação de oxigênio. 

 

Embora a produtividade primária aumentada possa ser vista como um fator 

favorável à alimentação de peixes é preciso destacar que a fauna local não 

apresenta espécies nativas filtradoras, ou seja, consumidoras de fitoplâncton, cuja 

presença em grande quantidade nos corpos d’água locais pode forçar alterações na 

composição da biota. 

 
Caracterização do impacto 
Fase Geradora: Operação. 

Atividade: Produção de líquidos percolados. 

Natureza: Negativa. 

Magnitude: Média. 

Forma de Incidência: Indireta. 

Abrangência: Local/Regional.  

Temporalidade: Longo Prazo. 

Duração: Temporário (enquanto durar o empreendimento e possivelmente após sua 

desativação). 

Reversibilidade: Alta. 

 

 

9.3.4.6 Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais 

 
Medida 1 - Redução da carga de sedimentos oriundos das áreas de retirada da 

vegetação e terraplanagem. 

 

Programa correspondente – Definição de procedimentos operacionais e de projeto 

para contenção de solos e sedimentos mobilizados para a formação do aterro. 
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Medida 2 – Controle de aumento da DBO, acidez e alcalinidade da água em corpos 

potencialmente receptores de efluentes do aterro sanitário. 

 

Programa correspondente – Monitoramento de parâmetros físicos e químicos dos 

efluentes do aterro e de águas superficiais e subterrâneas adjacentes.  

 

Medida 3 – Controle de compostos nitrogenados e ricos em fósforo oriundos do 

aterro. 

 

Programa correspondente – Monitoramento de nutrientes fosforados e 

nitrogenados produzidos pelo aterro e presentes em águas superficiais e 

subterrâneas do entorno. 

 

Medida 4 – Estudos para a conservação da biota aquática da sub-bacia de 

drenagem do aterro. 

 

Programa correspondente – Monitoramento de espécies ictíicas e organismos 

aquáticos bioindicadores (algas e macroinvertebrados), visando o acompanhamento 

de aspectos de riqueza, dominância e biodiversidade nos ambientes aquáticos do 

entorno. 
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9.4 MATRIZ DE INTEGRAÇAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

Para realizarmos a análise dos impactos ambientais, devemos levar em 

consideração que o conceito de impacto ambiental, como também o de poluição é, 

basicamente, um conceito antropocêntrico. Ele está calcado nos efeitos das ações 

humanas sobre os ecossistemas e envolvem, também, os efeitos das mesmas sobre 

a própria sociedade humana e sobre a sua economia. 

 

 Para determinarmos os aspectos e impactos utilizamos uma matriz de 

interação de impactos ambientais. Essa matriz foi elaborada segundo a metodologia 

de empregada por Leopold et al. (1971), onde os impactos apresentam dois 

atributos principais: a magnitude e a importância. Onde, a magnitude é a grandeza, 

em escala espacial e temporal, de um impacto (em termos absolutos) e a 

importância é a intensidade do efeito relacionando com um dado fator ambiental, 

com outros impactos ou com determinadas características como: direto/indireto; 

local/regional; imediato ou a médio/longo prazo; temporário/permanente; 

reversível/irreversível.  

 

 Devemos lembrar que um impacto pode ser positivo ou benéfico, quando 

resultar numa melhoria da qualidade de uma característica ambiental e negativo ou 

adverso, quando uma ação resulta em um dano à qualidade de uma variável 

ambiental. 

 

 A avaliação da magnitude pode apresentar um alto conteúdo subjetivo. No 

entanto a avaliação da importância é quantitativa. Atribuiu-se, tanto à magnitude 

como à importância, uma escala com valor de 1, para moderado desprezível, a 10, 

extremo. Para os impactos benéficos, positivos, colocamos + junto do valor 

numérico. Para os negativos colocaremos – junto do valor numérico. 
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Tabela 1 - MATRIZ DE INTERAÇÃO 

Desenvolvimento Instalação Operação 

Atributos Ambientais / 
Ações 

Solo 

(Sedimento)
Relevo

Água 

Superficial 

Águas 

Subterrânea 
Solo Relevo

Águas 

Superficiais 

Águas 

Subterrâneas 

Desmatamento (pasto, 
plantações) 

-2/-2 
 

- 
-2/-2      

Terraplanagem -4/-4 -4/-2 -5/-3  -4/-4 -3/3- -2/-4 -2/-1 

Compactação de 
resíduos 

    4-/4  5-/5- 3-/3- 

Produção de líquidos 
percolados 

    4-/4-  7-/8- 7-/9- 

Sistema de drenagem 
de águas pluviais 

7+/9+-  6+/9+  5+/7+-  8+/8+ 5+/5+ 

Sistema de drenagem 
de percolados 

    4+/4+  7+/9+ 7+/8+ 

Revegetação entorno 6+/7+-  

 
5+/6+  

 
5+/7+ 5+/2+ 6+/6+ 3+/4+ 
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Impermeabilização 
inferior 

    2-/3-  6+/7+ 7+/8+ 

Paralisação do Aterro 
da Caximba 

    +4/+8   +7/+8 

Implantação do 
Sistema de 
Processamento de 
Resíduos 

    8+/7+ 5+/2+ 6+/6+ 5+/4+ 

Implantação do 
Sistema de 
Aproveitamento 
Energético 

    4+/3+    

 

 



 

  49 

 

Desenvolvimento Instalação Operação 

Atributos Ambientais /
Ações 

Ar Vegetação Fauna Ar Vegetação Fauna 

Desmatamento (pasto, plantação)  -2/-3 -1/-2    

Terraplanagem -3/-4  -4/-5 -3/-3  -4/-5 

Compactação de resíduos    -4/-4  -2/-3 

Sistema de drenagem de águas pluviais  +4/+3 +8/+9  +4/+4 8+/9+ 

Revegetação do entorno  +3/+7 +2+2  +3+7 +7+7 +7+6 

Cinturão verde    +4/+7  +3/+7 

Programa de Educação Ambiental  +5/+6 +5/+7  +6/+6 +6/+7 
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Desenvolvimento Instalação Operação 

Atributos Ambientais /
Ações 

Meio Antrópico Meio Antrópico 

Geração de empregos diretos e indiretos +4+4 +7/+7 

Capacitação profissional +3+3 +3/+5 

Geração de impostos municipais  +6/+6 

Programas sociais para a população  +7/+6 

Programas de melhoria na Gestão dos Resíduos  +7/+8 

Opção de destinação adequada dos resíduos urbanos para a 
região mais populosa do Estado por no mínimo 25 anos 

 +9/+9 
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10 PLANOS DE MONITORAMENTO 
 

 

O Programa de Monitoramento do empreendimento objetiva o controle da 

qualidade do meio ambiente em suas diferentes manifestações, através da avaliação 

sistemática das características físicas, bióticas e antrópicas do meio ambiente na 

área de intervenção e de influencia direta. 

 

A partir da identificação de alterações durante o monitoramento, é possível a 

adoção de medidas corretivas e preventivas, referentes aos eventuais efeitos 

ambientais adversos resultantes das novas atividades. 

 

A evolução dos efeitos dessas alterações sobre o ambiente sujeito à sua 

influência do empreendimento, será monitorada e servirão como parâmetros e 

indicadores para orientar e avaliar o resultado de medidas corretivas implementadas. 

 

As principais características ambientais passíveis de sofrer alterações com o 

advento do empreendimento são os solos, as águas superficiais e águas 

subterrâneas. 

 

O programa de monitoramento e controle ambiental usa como instrumento 

para avaliar a qualidade das águas, a análise laboratorial de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos. Antes de se iniciar qualquer intervenção no terreno, 

deverá ser efetuada uma amostragem preliminar, visando à constatação das 

condições originais do sitio, que servirão como referência para as atividades de 

monitoramento propostas. 

 

Os registros do Plano de Monitoramento deverão ser conservados à 

disposição das autoridades por um prazo mínimo de cinco anos, contados a partir da 

data de cada evento. 
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Outras situações são os riscos associados à ocorrência de processos de 

erosão e de instabilização de taludes do aterro que podem ser identificadas pelo 

monitoramento. 

 

O programa visará, ainda, prevenir situações que possam afetar áreas 

próximas, como o assoreamento de drenagens e corpos d'água decorrentes do 

transporte, deposição e acúmulo de sedimentos. 

 

O monitoramento deverá ser feito, também, por meio de vistorias (exames 

visuais) da área do aterro e entorno. 

 

 

 

10.1 MEIO FÍSICO 

 

Os principais aspectos físicos a serem monitorados nas áreas do 

empreendimento estão dirigidos a controlar a qualidade de águas subterrâneas e 

superficiais, identificar, prevenir e conter processos erosivos e acompanhar 

continuadamente as condições de estabilidade do maciço de resíduos depositados 

sobre o solo na área de aterro prevista. 

 

A análise comparada dos dados obtidos no monitoramento ao longo do 

tempo terá como referencial a situação anterior à construção do empreendimento.  

 

Água superficial 

 

A meta do monitoramento dos corpos de água superficiais será o controle da 

porcentagem de material em suspensão (turbidez) e a sua qualidade química. Para 

isto será realizada analises geoquímicas periódicas conforme planilha apresentada 
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no item de qualidade de água, a qual servira como indicador para a identificação de 

eventuais contaminações. Deverá ser realizada sobre amostras de água coletadas 

nas drenagens a montante e a jusante da área do empreendimento. 

 

A analise de amostras coletadas de caixas de captação e reservação, lagoa 

de decantação e dos locais de lançamento das águas fluviais no sistema de 

drenagem, possibilitarão identificar o transporte de percolados e de partículas de 

resíduos para as áreas topograficamente mais baixas e ensejarão a tomada de 

providencias como, identificação dos pontos de erosão,  volume de produção  e 

fornecimento das partículas, e a adoção de medidas de proteção contra instalação 

de processos erosivos. As águas dos rios nos limites das áreas estudadas deverão 

ser monitoradas, a fim de observar possíveis alterações químicas ou físicas. 

 

A eficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais instalados, serão 

inspecionada regularmente para determinar seu estado de funcionamento e/ou,  

identificação de defeitos,  instalação de processos erosivos, (sulcos, ravinas, queda 

de blocos, e de taludes), etc., assoreamento de áreas rebaixadas no entorno. 

 

Água Subterrânea 

 

Para o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, deverão ser 

implantados nas áreas de intervenção do empreendimento, sistemas de poços de 

monitoramento localizados, a montante e a jusante das áreas de disposição de 

resíduos. Estes poços serão alocados a partir da determinação das principais linhas 

s de fluxo e linhas principais de escoamento de água subterrânea determinado pelo 

mapa de condicionantes hidrogeológico. 
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O monitoramento será realizado através da análise dos parâmetros físico 

químicos de amostras das águas coletadas periodicamente em poços de 

monitoramento a montante e a jusante da área do empreendimento para cada área 

conforme indicado no item de qualidade das águas subterrâneas. 

 

Este procedimento permitirá o acompanhamento da eficiência dos sistemas 

de proteção do solo, de águas subterrâneas e a identificação de eventuais falhas na 

impermeabilização do solo. 

 

As metodologias empregadas para a coleta e análise das amostras deverão 

seguir os padrões adotado pelos órgãos ambientais. 

 

A ocorrência de qualquer fato anômalo ensejará a tomada de medidas 

mitigadoras pertinentes conforme o caso. (impermeabilização, revegetação e 

manutenção do sistema de drenagem de águas pluvial, limpeza das caixas coletoras 

e canaletas de drenagem, retaludamento e etc.). 

 

Processos Erosivos – Solos 

 

Os processos erosivos são passíveis de serem monitorados por meio de 

inspeções visuais sistemáticas em toda a área do empreendimento e do entorno 

com o objetivo de detectar, descrever e quantificar a instalação dos processos 

erosivos. 

 

O monitoramento da erosão na área também será realizado através da 

análise periódica da turbidez nos corpos d’água no entorno da área do 

empreendimento. 
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A detecção de processos erosivos, ensejará a implementação de medidas 

corretivas como, por exemplo, o replantio, retaludamento, execução e 

redimensionamento de sistemas de drenagem instalações de sistemas mais 

apropriados para controlar a quantidade de sedimentos que estão sendo carreados 

pela água. 

 

Da mesma forma, as superfícies revegetadas deverão ser inspecionadas 

periodicamente com o intuito de detectar aras de falha da cobertura vegetal e início 

de processos erosivos de pequeno intensidade, que levem aos processos acima 

descritos. 

 

Estabilidade geotécnica do aterro sanitário previsto no SIPAR. 

 

Durante a operação do aterro, deverão ser instalados sobre o maciço de 

resíduos instrumentos de medição apropriados para detectar possíveis 

movimentações da massa de resíduos. Este monitoramento será permanente e 

deverá se estender por algum tempo mesmo após a desativação do aterro. 
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10.2 MEIO BIÓTICO 

 

 

As medidas a serem adotadas para o adequado manejo e proteção da fauna 

deverão ser as seguintes: 

 

Definição e procedimentos destinados a reduzir a carga de sedimentos 

oriundos das áreas de retirada da vegetação e terraplanagem (dispersores de água 

e plantio de plantas para criação de “cortina verde”); 

Estudos e cálculos destinados a antever o aumento da DBO em função de 

efluentes do empreendimento; 

Controle de efluentes capazes de modificar propriedades físicas e químicas da 

água; 

Controle da vegetação e manutenção de aceiro no entorno do 

empreendimento, com vistas à redução do aparecimento da fauna sinantrópica; 

Estabelecimento de procedimentos de afugentamento da fauna em situações 

de concentração desta no empreendimento. 

 

 

10.2.1 Programa de Monitoramento da Fauna Aquática 
 

As modificações sofridas pelos recursos hídricos invariavelmente afetam a 

biota aquática. Alguns organismos, tais como peixes, anfíbios e macroinvertebrados, 

respondem rapidamente a tais modificações, podendo ser nestes casos utilizados 

como bioindicadores dos processos de alteração (e.g., Platine & Richter, 1995). Este 

programa visa verificar possíveis efeitos da formação do empreendimento ora 

proposto sobre a fauna aquática, visando em última instância à elaboração de 

estratégias de conservação dos recursos hídricos e de sua biota como um todo.  

 

O objetivo deste programa é analisar eventuais alterações ocorridas na 

estrutura das comunidades faunísticas aquáticas em função da instalação do 
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empreendimento, com especial destaque à à anurofauna e a quelônios e o bter 

informações para o eficaz manejo do empreendimento com vistas à proteção dos 

recursos hídricos e da biota aquática circundantes. 

 

Este programa deverá ser implementado durante um período de um ano 

imediatamente após a liberação da Licença de Instalação, e deverá ter repicagens a 

cada três anos após o início da operação até o fechamento do empreendimento. 

Nas fases de campo, deverão ser efetuadas amostragens da anurofauna (inclusive 

de girinos) e de quelônios nos cursos d’água e banhados circundantes ao 

empreendimento, em áreas a montante e a jusante dos pontos de deposição de 

efluentes. A cada ano de amostragem deverão ser efetuadas pelo menos quatro (4) 

fases de campo com duração mínima de cinco (5) dias cada, sendo uma a cada 

estação do ano. Para a anurofauna deverão ser efetuadas análises de diversidade e 

eventuais análises patológicas de animais capturados. Já para quelônios, deverá ser 

efetuada uma análise da dieta e de processos de dispersão. Todos os animais 

capturados deverão ser marcados e ter sua localidade de registro assinalada 

mediante uso de aparelho GPS para posterior monitoramento.  

 

 

10.2.2 Programa de Comunicação e Educação Ambiental 
 

Durante as várias etapas de implementação do SIPAR, é imprescindível a 

existência de um processo de comunicação entre o Consorcio, Concessionária, 

trabalhadores envolvidos na obra, a população que exerça atividades nas áreas 

próximas ao empreendimento, Poder Público Municipal e demais instituições que 

manifestem interesse na implementação do empreendimento.  

 

O Programa de Comunicação e Educação Ambiental aparece como 

instrumento capaz de regular e padronizar este processo de comunicação entre as 

partes envolvidas na implementação do empreendimento e seus programas, 

tornando-se o espaço de atuação adequado para o repasse de informações à 
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população sobre questões ambientais, além da manifestação de dúvidas, 

questionamentos, sugestões e críticas ao processo de implementação do 

empreendimento. 

 

Pode-se dividir este programa em duas áreas de atuação, uma de caráter 

mais informativo sobre o empreendimento e ao processo de implementação de seus 

programas ambientais, e outra direcionada ao relacionamento com os trabalhadores 

da obra, os quais serão os atores a sofrerem os maiores riscos associados ao tipo 

de empreendimento proposto. 

 

Com a execução do Programa de Comunicação e Educação Ambiental 

pretende-se informar e esclarecer as dúvidas e questionamentos sobre o 

empreendimento levantados pela população, diminuindo assim as expectativas que 

geralmente acompanham um empreendimento deste tipo, além de estabelecer uma 

relação respeitosa e confiável entre as partes envolvidas.  

 

Espera-se também desenvolver junto à população residente, ou que exerce 

atividades próximas ao empreendimento, o senso de conservação ambiental, 

estabelecendo o equilíbrio ecológico na região. Pretende-se também passar a esta 

população e aos funcionários preceitos básicos no relacionamento com animais 

peçonhentos e que representam perigo à saúde e à vida, além do tratamento 

adequado do lixo e demais conhecimentos que melhorem a qualidade de vida e 

ambiental da população considerada.  
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10.3 MEIO ANTRÓPICO 

 

 

Por se tratar de atividade com alta capacidade de geração de conflitos, a 

participação pública deve ser prevista desde o início do processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental e deve estar contemplada em todas as fases/etapas desse 

processo: planejamento, implantação, operação e desativação.  

 

Para minimização do potencial de conflito da iniciativa por tratar-se de um 

empreendimento cuja população desconhece o funcionamento ou considera que 

sejam todos de baixa ou nenhuma qualidade ou até, nutrem certo preconceito pela 

atividade, foi elaborado um Plano de Comunicação. 

 

10.3.1 Objetivos 
 

Os objetivos buscados com o Plano de Comunicação são: 

 

- Apresentação e comprovação para a comunidade de que os ganhos 

ambientais serão significativos assim como para com a melhoria da qualidade 

de vida das comunidades residentes na região; 

- Integração entre os dois lados, empreendimento e população, de maneira 

que seja formada uma parceria de trabalho em busca do desenvolvimento 

local; 

- Acompanhamento dos trabalhos propostos como medidas compensatórias. 

 

10.3.2 Público de Interesse 
 

O público alvo caracteriza-se pelo município a ser envolvido, podendo ser 

Curitiba, Fazenda Rio Grande ou Mandirituba, mas, especialmente, os núcleos 

habitacionais se existentes no entorno ou vizinhança mais próxima.  
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Com algumas divulgações sendo realizadas através do jornal e rádio, outras 

localidades também serão atingidas pela comunicação proposta.  

 

 

10.3.3 Estratégias de Comunicação 
 

A estratégia definida para este Plano busca: 

 

- Intensificar o contato com os moradores mais próximos para obter um 

relacionamento harmonioso, podendo assim dar ênfase as atividades de educação 

ambiental. 

 

 

10.3.4 Metodologia 
 

A metodologia definida para a elaboração deste Plano de Comunicação foi a 

divisão do mesmo em etapas classificas em Implantação, Operação e 

Encerramento. Este procedimento permite melhor visualização das ações propostas 

e facilidade no entendimento do relacionamento pretendido pelo empreendimento 

com a comunidade. 

 

 

10.3.5 Ferramentas de Comunicação 
 

A primeira etapa ou fase consiste no período de obtenção da Licença de 

Instalação. Segue detalhamento destas ações. 

 

• Apresentações 
 

Esta atividade consiste na realização de palestras explicativas sobre o 

empreendimento, seu projeto, suas tecnologias, suas medidas mitigadoras e 
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compensatórias, geração de empregos e outros benefícios. São palestras realizadas 

pelo Consórcio ou Concessionária com apresentação com slides em PowerPoint 

sempre que possível e distribuição de folhetos ilustrativos.  

 

• Projeto Portas Abertas 
 

O Projeto constará de um “Programa de Visitas” que tem como principal 

objetivo apresentar o SIPAR em todos os seus aspectos, sejam eles físicos, técnicos 

ou ideológicos. Este programa estará disponível a todos os públicos que têm ligação 

direta com o empreendimento: fornecedores, comunidade, escolas, Associações de 

Bairro, cursos ambientais, etc. 

 

• Comunicação SGA 
 

Uma vez que a Concessionária poderá buscar certificações ISO 9001 e 

14000, a necessidade de estabelecer uma sistemática de comunicação para as 

partes interessadas no SGA (Sistema de Gestão Ambiental) é obrigatória. A 

certificação menciona a comunicação interna e externa, embora ela seja de opção 

do empreendimento certificado. As comunicações realizadas se darão da seguintes 

formas possíveis, de acordo com a Norma: 

 

- Comunicação interna – intranet, informativos internos por Departamentos, 

Murais (Blocos), Murais do Laboratório, Caixa de Sugestões e Mala Direta. 

 

- Comunicação externa – internet, Balanço Ambiental, Formulário de 

Demandas de Partes Interessadas Externas, Palestras e Publicações e Campanhas 

Ambientais. 

 

Estas atividades serão documentadas, pelo Departamento Responsável pelo 

SGA (Sistema de Gestão Ambiental) através de formulários de referência, material 
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utilizado, contratos (publicações e outras divulgações), quando houver, e no caso de 

apresentações, listas de presença e arquivo fotográfico. 

 

A terceira etapa ou fase consiste no período de operação do empreendimento 

e tem seu final conjunto ao final da vida útil deste aterro. Nesta fase conservam-se o 

Projeto Portas Abertas e a Comunicação SGA (Sistema de Gestão Ambiental) 

adicionando novas ações. Segue detalhamento destas ações. 

 

• Eventos 
 

Esta ação consta de um trabalho de integração entre o empreendimento e a 

comunidade. Ela se dará através de atividades propostas pelo empreendimento 

como Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia das Crianças, onde a população 

será convidada a assistir palestras, peças de teatro ou outros tipos de interação para 

disseminação do assunto meio ambiente.  

 

A ocorrência destes eventos depende da admissão da população e por isso, 

ainda não se podem definir datas específicas. Estes eventos serão documentados 

através de formulários de referência internos e arquivos fotográficos. 

 

• Informativos 
 

Esta ação consiste em um periódico com informações sobre as atividades 

executadas pelo Consórcio e Concessionária, como: eventos, apresentações, 

cursos, andamento das medidas compensatórias e atuação da empresa na região.  

 

Este informativo poderá ter saída mensal a semestral, ainda a definir, pois, 

entre o inicio e o fim do empreendimento há uma grande diferença no número de 

atividades. Estes informativos serão distribuídos internamente e aos visitantes do 

Projeto Portas Abertas e quando possível disposto em locais de grande circulação 



 

  13 

de pessoas, como nas prefeituras participantes do Consórcio e secretarias de meio 

ambiente. 

 

A quarta e última etapa ou fase consiste no encerramento e desativação do 

empreendimento. Segue detalhamento destas ações. 

 

• Apresentações 
 

Esta atividade consiste na realização de palestras explicativas sobre o 

encerramento do empreendimento, seu projeto, suas tecnologias e monitoramentos 

a serem realizados, além dos prazos pelos quais serão realizados. Essas palestras 

são realizadas pelo Departamento de Comunicação da Concessionária, em locais 

abertos à comunidade ou por solicitações de instituições. 

 

Para estas atividades as documentações a serem providenciadas serão os 

contratos de divulgação das mesmas, além de lista de presença e arquivo 

fotográfico. 

 

 

10.3.6 CONCLUSÃO 
 

A empresa consultora deste estudo de impacto ambiental, por possuir 

experiência nas atividades integrantes deste plano, acredita que as atividades 

propostas neste Plano de Comunicação serão eficazes e também eficientes no 

objetivo de minimizar conflitos, uma vez que se encontra como um empreendimento 

que sofre um alto nível de preconceito. 

 

A proposta busca a realização de um empreendimento modelo, atuando com 

ações que reforçam ainda mais, o seu compromisso de preservação do meio 

ambiente e a melhoria da qualidade de vida. 
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11 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
 

 

Tendo em vista os termos da Lei Federal 9.985 de 18 de Julho de 2000, que 

estabelece os critérios para a criação, implantação e gestão de Unidades de 

Conservação, é disposto em seu artigo 36 que 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, deve apoiar a implantação e/ou 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral ou 

Sustentável na forma de aplicação de recursos financeiros. 

 

Assim, junto a apresentação do projeto executivo para obtenção de Licença 

de Instalação, deverá ser apresentada a planilha de custo de implantação do 

empreendimento com a definição do valor a ser destinado em unidades de 

conservação da região. 

 

 Além da obrigação legal do SNUC, as áreas indicadas para a instalação do 

empreendimento apresentam características semelhantes quanto ao tipo de 

vegetação, mesmo a área localizada no município de Curitiba que originalmente era 

composta pelo mesmo tipo de formação vegetal e que hoje, encontra-se muito 

antropizada. Independente da escolha do município, a implantação do 

empreendimento poderá proporcionar o enriquecimento da vegetação do seu 

entorno com espécies típicas da Floresta Ombrófila Mista, atendendo a um projeto 

de recuperação de áreas degradadas, com cronograma de plantio e monitoramento 

destas essências. 

 

 Durante o trabalho de campo foram constatadas várias “picadas” no interior 

dos capões de araucária. É importante que seja realizado o enriquecimento da 

vegetação nestes remanescentes e estes acessos interrompidos, pois a mastofauna 
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depende diretamente da qualidade ambiental para sua sobrevivência e a presença 

de pessoas no interior destes fragmentos interfere nesta dinâmica. 

 

 As matas ciliares deverão ser recuperadas nas suas faixas determinadas por 

lei, restaurando-as com espécies nativas, garantindo a conservação e proteção das 

Áreas de Preservação Permanente. Será necessário também a enriquecimento com 

espécies nativas no interior destas matas ciliares e a supressão de espécies 

exóticas que existam nestes locais. 

 

 As áreas de banhado são importantes para a manutenção de espécies da 

fauna características destes ambientes, portanto, também deverão ser respeitadas 

as faixas de preservação determinadas pelo Código Florestal de 1965. 

 

 Caso a área escolhida seja a do município de Mandirituba, seria possível a 

criação de uma Unidade de Conservação no fragmento de Floresta Ombrófila Mista 

existente a oeste da área onde pretende-se implantar o sistema, mas dentro da área 

abrangida pelo Decreto de Utilidade Pública. A criação de uma Unidade de 

Conservação garantiria a proteção daquele significativo remanescente e serviria 

como uma medida compensatória à implantação do aterro. Protegendo-se a 

vegetação, conseqüentemente conserva-se a mastofauna existente naquela área. 

 

 A instalação de um viveiro de mudas no local poderá contribuir com o 

fornecimento de essências vegetais para as áreas e na geração de mais empregos 

para a comunidade vizinha ao aterro. 

 

Outra medida compensatória seria um investimento no conhecimento básico 

da avifauna local, principalmente com espécies pouco comuns gerando informações 

importantes que refletirão em ações mais seguras que garantam a ocorrência futura 

destas aves e seus respectivos ambientes. 
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As atividades em geral, tendem a aumentar os distúrbios para todas as 

espécies de aves, mas principalmente as mais sensíveis e diretamente relacionadas 

aos ambientes aquáticos e florestais.  As espécies mais relevantes citadas e pontos 

expressivos de concentração e reprodução merecem avaliações com métodos e 

técnicas particulares, buscando refinar as previsões e atenuar impactos negativos.  

A comunidade de aves aquáticas e limícolas em geral, deverá contar com um 

monitoramento durante a execução dos trabalhos e principalmente após, como 

forma de verificar alterações nas populações e também gerar conhecimento que 

sirva de parâmetro para futuras avaliações comparativas. Esses dados permitirão 

definir com mais precisão o controle ambiental futuro além de contribuir para o 

conhecimento Ornitológico da região. 

 

Os ambientes florestais, principalmente na área de Mandirituba, apesar de 

estar dando suporte para várias espécies, fazem parte de um contexto ambiental 

maior, representado por um grande mosaico de florestas alteradas nas partes mais 

elevadas e florestas secundárias nas baixadas. Algumas espécies são mais 

dependentes destes fragmentos, porém não exclusivamente, mas sim de todo o 

complexo florestal da região, que em muitos locais se apresenta em melhor estado 

de conservação. Apesar da importância de se conservar todos os remanescentes, 

devem-se priorizar as áreas menos alteradas, pois estas darão suporte além das 

espécies que ocorriam na área diretamente afetada, mas provavelmente também a 

uma avifauna ainda mais rica. 

 

Apesar de não ser a ideal, a forma mais viável e usualmente adotada para 

resguardar o patrimônio genético natural de uma região, são garantindo algumas 

áreas como reservas e concentrar esforços de pesquisa voltados a sua 

conservação. As áreas que hoje estão aparentemente conservadas podem estar 

sofrendo com as mais diversas atividades, desde coletas seletivas de alguns 

recursos até grandes desmatamentos para plantio de monoculturas. Este panorama 

atual que se apresenta, mostra uma perda progressiva destes ambientes que 

consequentemente acarretará em extinções locais e até regionais. 
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Sugere-se então, como medida compensatória, a manutenção da maior 

extensão florestal possível, para que se torne Unidade de Conservação. Assim, 

poderiam abrigar a maioria das espécies registradas neste estudo, além de outras 

de ocorrência potencial. Aliado a isto, recomenda se também um monitoramento 

destas áreas, utilizando a fauna silvestre como indicadora de possíveis perturbações 

que venham a ocorrer nestes ambientes florestais.  
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12 CONCLUSÃO 
 

Considerando que a ausência de alternativas para destinação adequada dos 

resíduos dos municípios participantes do Consórcio, favorece o emprego de 

sistemas de destinação inadequados, gerando inúmeros problemas para o meio 

ambiente. 

  

Considerando que os municípios participantes do Consórcio, através da 

concorrência de concessão da gestão dos resíduos permite a instalação de um 

empreendimento regional para gestão dos resíduos domésticos, prevendo o 

processamento, reciclagem e reaproveitamento de 100% dos resíduos. 

  

Considerando-se a necessidade primordial de diversos municípios da região 

em destinar seus resíduos de forma correta, sem terem que realizar altos 

investimentos para implantação e operação de um sistema próprio, que na maioria 

das vezes opera de forma precária, gerando inúmeros aspectos negativos. 

  

Considerando que sem o presente empreendimento em uma das áreas 

estudadas, e com o fechamento do atual aterro sanitário da Caximba, não haverá 

outra opção adequada para a destinação final dos resíduos. 

  

Considerando as condições ambientais das áreas estudadas e as medidas 

mitigadoras previstas para o empreendimento.  

  

 Considerando-se a necessidade da região como um todo em ter um 

empreendimento com estas características (caráter regional do empreendimento e 

programas de recuperação dos resíduos), a equipe técnica conclui que os impactos 

ambientais positivos do empreendimento se sobrepõem aos impactos negativos, 

sendo que estes últimos podem ser mitigados e portanto  é de parecer favorável à 

implantação do SIPAR em qualquer uma das três áreas apresentadas como 

alternativas locacionais. 
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